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PRESENTER’S NAME



Девин в числа 2020



Пчелите... 
стражите на околната среда

14



Гората ….
белия дроб на планетата

Подкрепихме приятелите ни от лесничейството в 
град Девин за залесяването на онези зони, които 
пострадаха при пожара в местността „ Сечемека:





Първи в Европа с 
неутралност за всички 
въздействия; 
-42% 2030

Близо 70% от 
потребителите намират 

водите ни чисти и 
натурални. Източник BHT 

GfK September 2020



Инвестираме в 
местните 
общности

Акцентираме върху 
уникалността на 

брандовете на Spadel: 
Локалността е все по-

важна
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ДЕЙНОСТИ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВОДИТЕ 2021

Ежемесечно измерване на температура, налягане и водното ниво.
Метрологична проверка на водомерите.
Водене на Дневник за резултатите от дейностите по мониторинг на водите.

Физикохимично, микробиологично и радиологично изпитване на водите в акредитирани 
лаборатории, съгласно изискванията на МОСВ.

Поддържане в изправно състояние на устиевото оборудване на водоизточниците, устройствата 
за мониторинг на минералната вода (водомер, манометър, термометър и кран за вземане на 
водни проби), както и надземното оборудване на водоизточниците.

Системно почистване на каптажа на сондажите и на надземното оборудване на 
водоизточниците. Отстраняване на отпадъците и окосяване на тревата.
Поддържане и при необходимост ремонт и боядисване.

Извършване дезинфекция и дератизация на каптажите или надземното оборудване на другите 
видове съоръжения в съответствие с изискванията на РЗИ.

Изготвяне на годишни отчети за режимните наблюдения и консумацията на бутилираната вода, 
съгласно разрешителните за водовземане.

Изготвяне на годишен доклад до МОСВ за извършените по мониторинговите програми 
дейности.
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Оценка на рисковете и възможностите;
План с действия за устойчиво управление на 

водните ресурси



Оценка на рисковете и възможностите;
План с действия за устойчиво управление на 

водните ресурси
УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ

✓ Проучване и заснемане на съществуващи 
площадкови водонапорни и канализационни мрежи 
Девин ЕАД.

✓ Въвеждане на система за разделно събиране на 
отпадъци.

✓ Предотвратяване на замърсяване на почвата и 
речното корито от евентуален разлив на гориво при 
зареждане на автомобили чрез премахване  на дизел 
станцията от територията на завода и извозване на 
замърсена почва.

✓ Намаляване разходите на вода (поради по-къси 
пътища).

✓ Намаляване разходите на електроенергия 
(закупуване на машини от ново поколение).

✓ Намаляване разходите на гориво (по-къси пътища на 
преноса на материали и ГП.

✓ Подобряване на отчетността на отпадъците.



PRESENTER’S NAME

Възможности Планирани дейности

Природен резерват Шабаница 
§Защитена зона Поречие на река 
Девинска;
Защитени зони по Натура 2000

Наблюдение на проекта (Внимание, 
разрешение за каптажи)

Съвместни действия с локални 
инстируции и заинтересовани 
страни за опазване на вододайна 
зона в областта на гр. Девин  

➢ Поддържане на чистота на 
водоснабдителен водопровод 
съвместно с ВИК Девин.

➢ Дейности за опазване на 
водоизточник "СОНДАЖ № 3 и 5" 
и пояс І от на неговата 
санитарно-охранителна зона.

➢ Изготвяне на план за 
превантивна поддръжка на 
сондажите.

Споделяне на знания между екипа на 
Девин и местните заинтересовани 
страни

Организиране на среща два пъти в 
годината с ВИК гр. Девин

Споделяне на ДПП между екипа на 
Девин и Спадел

Организиране на среща веднъж 
месечно с ENV Спадел.

Описание 
на дейност, 

обект

Оценени като  
значими 
рискове

Планирани дейности

Каптажи Отговорна 
консумация на вода

Риск от течове и не 
идеално почистване 
на водопеносна 
система

➢ План за модернизация до 2025г.

Каптажи Амортизация и 
изхабяване на 
водопроводна 
инфраструктура

Модернизация на  шахтите на каптажите 
до 2025 г.

Тръбопроводи Износване на някои 
инсталации

➢ Поетапно изпълнение на планирани 
инфраструктурни проекти.

➢ Съвместно измиване на 
водоснабдителна инфраструктура с 
ВИК Девин - два пъти в годината.

➢ Дейности за опазване на водоизточник 
"СОНДАЖ № 3 и 5" и пояс І от на 
неговата санитарно-охранителна зона.

Оценка на рисковете и възможностите;
План с действия за устойчиво управление на водните ресурси



Спазване на законови изисквания План за спешни случаи
Натура 2000 в обхвата на вододайната 

зона

Контрол от отговорните държавни власти. Управление на замърсяващи или 
потенциално замърсяващи инциденти и 
аварии в защитената зона на водосборната 
зона на Девин.

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, 
съставена от защитени зони, целяща да 
осигури дългосрочното оцеляване на най-
ценните и застрашени видове и 
местообитания за Европа в съответствие с 
основните международни договорености в 
областта на опазването на околната среда 
и биологичното разнообразие.

✓ Годишна програма за спазване на всички 
законови изисквани от разрешителни за 
водоползване и концесионни договори.

✓ Изготвяне план за спешни случаи за 
изворите. 

✓ Управление на процеса на подобряване.

✓ Проект за проследяването на 
Биоразнообразието на растенията  -
отглеждане на пчели в зоната на извор 
Балдаран.

✓ 3-ри годишен проект за залесяване на 
опожарени зон  около капжажна шахта 2.

План с действия за устойчиво управление на водните ресурси



План с действия за устойчиво управление на водните ресурси

Шестмесечни срещи с ВИК 
дружество гр. Девин

Проект Beeodiversity Девин
Положително въздействие по 

отношение на 
Биоразнообразието и чистотата 

на водите

Среща по специфични 
въпроси

Среща за управление на проблеми 
и сътрудничества с участието на 
ВИК Девин и Дежин ЕАД.

Мониторинг на околната среда и 
защитената зона чрез анализ на 
цветен прашец от пчелите, 
намиращи се в защитената зона 
на Девин.

Залесяване на опожарени горски масиви 
в областта на водосборна шахта 2 
Сечемека.

Добри партньорски 
взаимоотношение с община 
гр. Девин.

✓ Инициатива с цел устойчиво 
управление на вододайна зона 
Балдаран.

✓ Осъществяване на 
мониторинг на околната 
среда с Beeodiversity.

✓ Финансиране от 12 000  лв. ✓ Договор за дарение и 
подпомагане различни 
инициативи в града.


