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УВОД 

Настоящото Задание за обхват и съдържание на ОВОС е изготвено в съответствие с чл. 10, ал. 

1 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда, на основание чл. 95, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и писмо на РИОСВ-

Пловдив с Изх. № ОВОС-826/07.04.2017 г. в отговор на предложението на възложителя за извършване 

на задължителна оценка на въздействието на околната среда за горепосоченото ИП (на основание 

чл.93, ал.9, т.1 от Закона за опазване на околната среда). Основна цел на Заданието е да определи 

обхвата и съдържанието на ДОВОС, включително посочвайки използваните методики за прогнози и 

оценка на отделните компоненти и фактори на околната среда, и риска за човешкото здраве от 

изграждането на обекта, разглеждайки равностойно алтернативните  решения.  

Съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда и в изпълнение на указанията на Директора на 

РИОСВ-Пловдив, дадени с писмо с Изх. № ОВОС-826/07.04.2017 г., Възложителя е определил 

следните специализирани ведомства и представители на засегнатата общественост, с които да 

проведат консултации по чл. 95, ал. 3 от ЗООС и до които са изпратени писма за провеждане на 

консултации по заданието за определяне на обхвата и съдържанието на ДОВОС: 

✓ Компетентен орган по околна среда: 

 РИОСВ-Пловдив; 

✓ Други специализирани ведомства: 

 Басейнова дирекция "Източнобеломорски  район”; 

 „Водоснабдяване и канализация” ЕООД-Пловдив; 

 РЗИ-Пловдив; 

 РДГ- Пловдив,  

 „Напоителни системи” ЕАД гр. Пловдив 

✓ Засегната общественост: 

Община Пловдив: 

Район Северен; 

Район Централен; 

Район Източен; 

Район Западен. 

За инвестиционното намерение Възложителите са поискали достъп до информация на 

основание чл. 24 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от: 

✓ РИОСВ-Пловдив, 

✓ Басейнова дирекция "Източнобеломорски  район”. 

 Инвестиционното предложение за „Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица 

в границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстен път до изградения шлюз в 

източния край на гр. Пловдив” попада в границите на две защитени зони от мрежата „Натура 

2000”: защитена зона BG 0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.) и защитена зона 

BG 0002087 „Марица-Пловдив” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-

836/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 108/2008 г.). ПИ 56784.510.524 

попада в границите на защитена местност „Нощувка на малък корморан“, обявена със заповед № РД-

644/05.09.2006 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 85/2006 г.), промяна в режима на 
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дейностите със Заповед № РД-139/18.02.2014 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 

24/2014г.). 

 При извършената проверка за допустимост на ИП по реда на чл. 40 ал.2, във връзка с чл.12, 

ал.2 и ал.4 от Наредбата по ОС е установено от компетентния орган по околна среда, че 

инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002087 „Марица-

Пловдив” и защитена местност „Нощувка на малък корморан“, определени със заповедите им за 

обявяване, тъй като в ПИ 56784.510.524 не се предвиждат дейности. ПИ 56784.510.524 е включен в 

обхвата на ИП с цел пълнота на хидравличните анализи.  

 Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите 

на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното 

разнообразие. 

 След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз 

основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка от компетентния орган по околна среда за 

вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и 

мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му има вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, 

предмет на опазване в защитени зони  BG 0000578 „Река Марица” и BG 0002087 „Марица-Пловдив” 

поради следните мотиви:                                                                                                             

1. Инвестиционното предложение предвижда модифициране коритото на р. Марица – корекция 

на реката, изграждане на пешеходни и велоалеи, нови пешеходни подходи, рехабилитация и 

реконструкция на оградни брегозащитни стени и др. дейности, които се очаква да доведат до пряко 

увреждане и унищожаване на природни местообитания и местообитанията и видовете, предмет на 

опазване в защитена зона BG 0000578 „Река Марица”. 

2. Обхватът на ИП е 753,61 дка, предвидените корекционни дейности на Марица са с  обща 

дължина 4650 м., което се очаква да доведе до фрагментация на природни местообитания, 

местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG 0000578 „Река Марица” и до загуба 

на трофична база за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG 0002087 „Марица-

Пловдив”. 

3. Предвид мащаба и характера на инвестиционното предложение е възможна промяна на 

видовия състав, числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в двете 

защитени зони. 

4. При реализация на предвидените дейности по укрепване и социализация на р. Марица се 

очаква трайно безпокойство на животинските видове, предмет на опазване в двете защитени зони, 

което има вероятност да доведе до намаляване на природозащитното им състояние и състояние на 

сигурност. 

5. Предвид характера на планираните дейности е възможно да бъдат генерирани шум, емисии и 

отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху 

предмета и целите на опазване на защитените зони.  

6. В границите на защитени зони BG 0000578 „Река Марица” и BG 0002087 „Марица-Пловдив” 

има редица други реализирани и предстоящи за осъществяване инвестиционни предложения, които 

във взаимодействие с настоящето инвестиционно предложение  има вероятност да  доведат до 

необратими и неблагоприятни кумулативни въздействия върху защитените зони и техните елементи. 

 На основание гореизложеното, компетентния орган по околна среда изисква да се извърши 

оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение „Укрепване и социализация на 

речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстния 

път до изградения шлюз в източния край на град Пловдив“. 

 Съгласно чл. 34 ал. 1 от Наредбата по ОС, в доклада по ОВОС, като отделно приложение, 

следва да се включи оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху 
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защитени зони BG 0000578 „Река Марица”, BG 0002087 „Марица-Пловдив”. Оценката се представя 

под форма на доклад (в един екземпляр на хартиен и в два екземпляра на електронен носител), 

изготвен съгласно изискванията на чл.23 ал. 2 от раздел ІV на Наредбата по ОС, съобразно критериите 

на чл. 22 от същата наредба, като бъдат използвани количествени оценки за очакваните загуби и/или 

влошаване състоянието на местообитанията (по площ) и видовете (по численост и плътност на 

популациите), предмет на опазване в защитените зони, разгледани в контекста на представителността 

на местообитанията и/или видовете в зоните и в мрежата като цяло.   

На основание гореизложеното и съгласно чл. 34 от Наредбата за ОС към Доклада по ОВОС, 

като отделно приложение ще бъде представен Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) на 

инвестиционното предложение върху защитените зони. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Възложител:  община Пловдив 

Седалище и адрес на управление: 4000 гр. Пловдив, пл. „Ст. Стамболов” 1 БУЛСТАТ 000471504 

Телефон, e-mail: 032 / 656473, 032/656 878; 032/656 439, direkcia_ecologia@plovdiv.bg,  

Възложител: Инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив 

І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. Описание на физичните характеристики на инвестиционното предложение и необходими 

площи (като усвоени терени, земеделска земя, горски площи, други) по време на фазата на 

строителство и фазата на експлоатация 

Инвестиционното предложение на община Пловдив е за „Укрепване и социализация на 

речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на 

околовръстен път до изградения шлюз в източния край на гр. Пловдив”. РИОСВ – Пловдив с Писмо с 

Изх. № ОВОС-826/07.04.2017 г. допуска провеждане на задължителна ОВОС, без да се извършва 

преценка, по искане на възложителя. 

Проектът предвижда модифициране на речното корито на р. Марица, съобразно целите за 

социализация на бреговете, рехабилитация на съществуващите оградни брегозащитни стени и 

изграждане на централно кюне за провеждане на ниските води. Предвижда се обособяването на 

велоалеи и пешеходни алеи, както и пешеходни подходи, които да свързват съществуващата 

пешеходна мрежа на терена над речните брегове с проектните алеи. Пешеходните подходи 

представляват еднораменни стълби с ширина 2,4 м и рампи за инвалиди с ширина 2 м и наклон 5%(в 

съответствие с Наредба №4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания).  

Разработени са два варианта, които се различават по своята функционалност и обемно-

пространствено решение. 

В първия вариант липсват уширения на алейната мрежа. Обемно – пространственото решение е в 

правоъгълни форми, контрастиращи на живописността на проектното речно корито.  

Вторият вариант предлага уширения на алейната мрежа, които позволяват доближаване до 

коритото на реката. Обемно – пространственото решение е в свободни, живописни форми, в синхрон с 

тези на проектното речно корито. 

Вариант 1 

Участък 1А – От южен бряг: продължение на пешеходен мост на Гребен канал до коритото на р. 

Марица/от северен бряг: прилежащата територия на Жилищен парк „Марица север”/северния 

бряг на р. Марица, територията на езикова гимназия 

По северния бряг на разработения участък се предвижда изграждането на пешеходна и 

велоалея с ширини съответно 5 м и 2,5 м. Велоалеята е с ширина, предвидена за двама колоездачи. Не 

се предвижда връзка на велоалеята с такава на терена над северния речен бряг, като в края на 
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велоалеята е проектирано обръщало. Предвижда се осъществяването на пешеходен достъп до терена 

над речния бряг, който представлява описаната еднораменна стълба и рампа. По южния бряг се 

предвижда велоалея и пешеходна алея, която стеснява ширината си до 3,5 м в участъка на началото на 

Гребния канал. Пешеходната алея е предвидена като връзка с пешеходния мост над Гребния канал. Не 

се предвижда изграждането на детски площадки или съоръжения за стрийт фитнес, както и кът за 

отдих с пейки. Предвижда се разполагането на следните обекти на парковото обзавеждане: 15 бр 

кошчета за отпадъци. 

Участък 1 – Участък от спортен комплекс „Гребен канал”(ж.п. мост) до мост на бул. 

„Васил Априлов”  

Предвижда се изграждане на пешеходни подходи в непосредствена блозост до моста на ул. 

„Васил Априлов”, от двете страни на реката, като целта е да се осъществи връзка между бреговете на 

реката, терена над тях и прилежащия терен на моста на ул. „Васил Априлов”. Продължават се 

пешеходната и велоалеята от участък 1А със съответните ширини. Изграждат се 2 детски площадки и 

2 площадки за стрийт фитнес, по 1 на всеки бряг, както и 8 къта за отдих, по 4 на всеки бряг, като на 2 

от тях се предвиждат зони за цветни растения. Предвижда се разполагането на следните обекти на 

парковото обзавеждане: 32 бр. бетонови пейки и 20 бр. кошчета за отпадъци. 

Участък 2 – Участък от Мост на бул. „Васил Априлов” до мост на бул. „Руски”/ул. 

”Победа”/  

Предвижда се продължаване на проектните вело- и пешеходни алеи със съответните ширини и 

конфигурация. Пешеходните подходи са 4 – по 2 от всяка страна на всеки един от мостовете, между 

които се разполага участъка. Предвижда се изграждането на 2 детски площадки и 2 площадки за стрий 

фитнес, по 1 на всеки бряг, както и 8 къта за почивка -  по 4 на всеки бряг, като на 4 от кътовете за 

почивка се предвижда зона за цветни растения. Предвижда се разполагането на следните обекти на 

парковото обзавеждане: 32 бр. бетонови пейки и 15 бр. кошчета за отпадъци. 

Участък 3 – Участък от мост на бул. „Руски”/ул. ”Победа”/до пешеходен мост на ул. 

„Брезовска” 

Предвижда се изграждането на 4 пешеходни подхода, по 2 на всеки бряг от двете страни на 

всеки мост. Продължават се проектните пешеходни и велоалеи с непроменена ширина. Предвижда се 

изграждане на 2 детски площадки и 2 площадки за стрийт фитнес. Изграждат се 6 къта за почивка -  по 

3 на всеки бряг,  като се предвижда зона за цветни растения на всеки от тях. Предвижда се 

разполагането на следните обекти на парковото обзавеждане: 24 бр. бетонови пейки и 10 бр. кошчета 

за отпадъци. 

Участък 4 – Участък от Пешеходен мост на ул. „Брезовска” до мост на бул.”Цар Борис III 

Обединител” 

Продължават се проектните пешеходни и велоалеи с непроменена ширина, като велоалеята на 

северния бряг завършва с обръщало. Предвижда се изграждането на 4 пешеходни подхода, по 2 на 

всеки бряг от двете страни на всеки мост. Предвижда се изграждане на 2 детски площадки и 2 

площадки за стрийт фитнес. Изграждат се 6 къта за почивка -  по 3 на всеки бряг,  като се предвижда 

уширение за цветни растения на 2 от тях. Предвижда се разполагането на следните обекти на 

парковото обзавеждане: 24 бр. бетонови пейки и 10 бр. кошчета за отпадъци. 

Участък 5 – Участък от Мост на бул.”Цар Борис III ти Обединител” до западния край на 

Адата. 

Северният бряг на този участък не е част от обхвата на проекта. По южния бряг се 

продължават пешеходната и велоалеята, като велоалеята завършва с обръщало. Предвиждат се 2 

пешеходни подхода – връзки с терена над речния бряг – по южния бряг, в непосредствена близост до 

моста на ул. „Цар Борис” III Обединител” и до мястото на обръщалото на велоалеята. По южния бряг 

се предвижда изграждането на 1 детска площадка и 1 площадка за стрийт фитнес, както и 3 къта за 

почивка. И на трите къта се предвижда уширение за цветни растения. Предвижда се разполагането на 
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следните обекти на парковото обзавеждане: 12 бр. бетонови пейки и 10 бр. кошчета за отпадъци. 

Вариант 2 

Участък 1А – От южен бряг: продължение на пешеходен мост на Гребен канал до 

коритото на р. Марица/от северен бряг: прилежащата територия на Жилищен парк „Марица 

север”/северния бряг на р. Марица, територията на езикова гимназия 

По северния бряг на разработения участък се предвижда изграждането на пешеходна и 

велоалея с ширини съответно 5 м и 2,5 м. Велоалеята е с ширина, предвидена за двама колоездачи. Не 

се предвижда връзка на велоалеята с такава на терена над речния бряг, като в края на велоалеята е 

проектирано обръщало. Предвижда се осъществяването на пешеходен достъп до терена над речния 

бряг, който представлява описаната еднораменна стълба и рампа. По южния бряг се предвижда 

велоалея и пешеходна алея, която стеснява ширината си до 3,5 м в участъка на началото на Гребния 

канал. Пешеходната алея е предвидена като връзка с пешеходния мост над Гребния канал. Не се 

предвижда изграждането на детски площадки или съоръжения за стрийт фитнес, както и кът за отдих с 

пейки. Предвижда се разполагането на следните обекти на парковото обзавеждане: 15 бр. кошчета за 

отпадъци. 

Участък 1 – Участък от спортен комплекс „Гребен канал” (ж.п. мост) до Мост на бул. 

„Васил Априлов”  

Предвижда се изграждане на пешеходни подходи в непосредствена блозост до моста на ул. 

„Васил Априлов”, от двете страни на реката, като целта е да се осъществи връзка между бреговете на 

реката, терена над тях и прилежащия терен на моста на ул. „Васил Априлов”. Продължават се 

пешеходната и велоалеята от участък 1А със съответните ширини. Изграждат се 2 детски площадки и 

2 площадки за стрийт фитнес, по 1 на всеки бряг, като около тях се предвиждат зони за цветни 

растения. Предвиждат се 6 къта за отдих, по 3 на всеки бряг. По северния бряг на реката се предвижда 

уширение, което води до площадка за риболов. Предвижда се разполагането на следните обекти на 

парковото обзавеждане: 34 бр. бетонови пейки и 22 бр. кошчета за отпадъци. 

Участък 2 – Участък от Мост на бул. „Васил Априлов” до мост на бул. „Руски” /ул. 

”Победа”/  

Предвижда се продължаване на проектните вело- и пешеходни алеи със съответните ширини и 

конфигурация. Пешеходните подходи са 4 – по 2 от всяка страна на всеки един от мостовете, между 

които се разполага участъка. Изграждат се 2 детски площадки и 2 площадки за стрийт фитнес, по 1 на 

всеки бряг, като около тях се предвиждат зони за цветни растения. Предвиждат се 6 къта за отдих, по 3 

на всеки бряг. По южния бряг на реката се предвижда уширение, което води до площадка за риболов. 

Предвижда се разполагането на следните обекти на парковото обзавеждане: 34 бр. бетонови пейки и 

22. бр кошчета за отпадъци. 

Участък 3 – Участък от Мост на бул. „Руски”/ул. ”Победа”/до пешеходен мост на ул. 

„Брезовска” 

Предвижда се изграждането на 4 пешеходни подхода, по 2 на всеки бряг от двете страни на 

всеки мост. Продължават се проектните пешеходни и велоалеи с непроменена ширина. Изграждат се 2 

детски площадки и 2 площадки за стрийт фитнес, по 1 на всеки бряг, като около тях се предвиждат 

зони за цветни растения. Предвиждат се 6 къта за отдих, по 3 на всеки бряг. Предвижда се 

изграждането на паралелна пешеходна алея по северния бряг, до която водят 4 уширения – 2 от този и 

2 от следващия участък. Към нея се предвиждат 2 уширения, които водят до 2 площадки за риболов – 

1 в този и 1 в участък 4. Предвижда се разполагането на следните обекти на парковото обзавеждане: 34 

бр. бетонови пейки и 22 бр. кошчета за отпадъци. 

Участък 4 – Участък от Пешеходен мост на ул. „Брезовска” до мост на бул.”Цар Борис III 

Обединител” 

Продължават се проектните пешеходни и велоалеи с непроменена ширина, като велоалеята на 

северния бряг завършва с обръщало. Предвижда се изграждането на 4 пешеходни подхода, по 2 на 
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всеки бряг от двете страни на всеки мост. Изграждат се 2 детски площадки и 2 площадки за стрий 

фитнес, по 1 на всеки бряг, като около тях се предвиждат зони за цветни растения. Предвиждат се 6 

къта за отдих, по 3 на всеки бряг. В този участък се продължава и свършва паралелната пешеходна 

алея. Тук се намира и 1 от гореспоменатите площадки за риболов. Предвижда се разполагането на 

следните обекти на парковото обзавеждане: 34 бр. пейки и 22. бр кошчета за отпадъци. 

Участък 5 – Участък от Мост на бул.”Цар Борис III ти Обединител” до западния край на 

Адата. 

Северният бряг на този участък не е част от обхвата на проекта. По южния бряг се 

продължават пешеходната и велоалеята, като велоалеята завършва с обръщало. Предвиждат се 2 

пешеходни подхода – връзки с терена над речния бряг – по южния бряг, в непосредтсвена близост до 

моста на ул. „Цар Борис” III Обединител” и до мястото на обръщалото на велоалеята. По южния бряг 

се предвижда изграждането на 1 детска площадка и 1 площадка за стрийт фитнес, както и 3 къта за 

почивка. Предвижда се уширение на алеята, което води до площадка за риболов. Предвижда се 

разполагането на следните обекти на парковото обзавеждане: 24 бр. бетонови пейки и 12 бр. кошчета 

за отпадъци. 

Обхват на проекта: 

Участък 1а: 254,12 дка 

Участък 1:   123,08 дка 

Участък 2:   102,42 дка 

Участък 3:   87,49 дка 

Участък 4:   67,86 дка 

Участък 5:   118,64 дка 

1.1. Местоположение на площадката  

 

Фигура 1: Карта с местоположение на проектното трасе 
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В проектния участък реката преминава през широка речна долина, има праволинейна 

(изкуствена) планова форма. Речното легло е с правоъгълна (изкуствена) форма с естествено дъно. По-

голямата част от участъка се покрива от корекцията на гр. Пловдив, което обуславя силно 

модифицирания характер на реката. Има изградени три шосейни моста, един ЖП-мост и един 

Пешеходен мост. В участъка са установени два прага със заскаляване при Пешеходния мост и при 

моста на Панаира, те са бетонни с височина 0,25 m и не представляват реална физическа бариера, 

ограничаваща миграцията на рибната фауна. Речното течение е с характеристиките на големите 

равнинни реки. Дънният субстрат е разпределен между пясъка (35%), дребния чакъл (30%), чакъла 

(20%) и фини органични частици (15%). В речния участък има значими наносни отложения, както по 

бреговете на места с временни странични ръкави. Оформени са множество пясъчни наноси в речното 

корито, покрити с макрофитна високотревна и храстова растителност от върба. Поради значителното 

обрастване тази част на реката периодично се провеждат мероприятия по прочистване на 

растителността в речното корито. Речните брегове са изкуствено укрепени с каменна зидария, с 

правоъгълна, отвесна форма и равномерно засадени по тях хибридни тополи. 

Предвид характера на речното корито в участъка са установени процеси на брегова ерозия. В 

целия участък има начална форма на вкопаване на речното корито (дълбочинна ерозия). В 

централните участъци на речното корито съществува и обратния процес на отлагане на пясъчни 

наноси (повишаване на речното дъно). 

Обследвания участък обхваща коригиран и некоригиран участък от реката. Некоригираният 

участък е с начало заустването на р. Първенецка и край пътния възел на Околовръстен път. 

Коригираният участък на р. Марица в застроително - регулационните граници на гр. Пловдив 

е изграден след катастрофалните наводнения през 1959 г., когато около 1/3 от територията на града е 

засегната от повишаването на нивото на реката. 

За предпазване от вредното въздействие на водите са изградени вертикални зидани подпорни 

стени по двата бряга на реката, с които се оформя корито с широчина 160 - 170 m и среден надлъжен 

наклон 0.08 %. Коритото е оразмерено да провежда високи води с обезпеченост Р = 2 % и Q = 1650 

m3/sec. 

С подпорни стени е защитен и най-големия съществуващ маричин остров „Адата” по целия 

му контур. 

Към момента техническите параметри на коригирания участък на р. Марица са следните: 

• Подпорна  стена  по  левия  бряг  (северен)  с  височина  4.0  m  и дължина 4485.0 m, която 

започва на 630 m западно от заустването на р. Пясъчник (изток) и продължава в посока 

запад до моста на жп линията Централна гара - гара „Филипово”. 

Географските координати на началото и края на лявата подпорна стена са следните: 

Начало: С 42° 09’31.48” Край:   С 42° 09’ 15.66” 

И 24° 46’ 27.46”    И 24° 43’ 19.28” 

• Подпорна стена по десния бряг (южен) с височина 4.0 m и дължина 5548.50 m, която започва 

на 1220 m източно от съществуващото масивно водоподприщително съоръжение  и 

продължава в посока запад на разстояние 250 m западно от моста на жп линията Централна 

гара – гара „Филипово”. 

Географските координати на началото и края на дясната подпорна стена са следните: 

 Начало: С 42° 09’43.28” Край:  С 42° 09’ 09.19” 

   И 24° 46’ 57.98”   И 24° 43’ 09.61” 

  Различната дължина на подпорните стени по двата бряга е обусловено от естествената 

конфигурация на релефа и вече развитата пътна, комуникационна и жилищна инфраструктура, която 

трябва да бъде защитена. 
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  Северният (левият) бряг на реката като естествена даденост се явява по-висок от южния, което 

е добре илюстрирано от факта, че при наводнението през 1959 год. по-голямата част от залетите 

площи са разположени южно от р. Марица. 

  Началният участък на подпорната стена по десния бряг на реката е разположен срещу 

заустването на р. Пясъчник, чието корито също е коригирано и укрепено с прагове в последните 500 m 

преди заустването. 

  След края на подпорната стена по десния бряг на реката има изградена земнонасипна защитна 

дига с дължина 2 500 m в посока запад до заустването на р. Първенецка (също коригирана), която 

предпазва прилежащите площи, спортния комплекс и Олимпийския гребен канал. 

• Широчината на речното корито в коригирания участък не е еднаква и варира в границите на 

165 - 177 m, като е измерена при съществуващите 6 бр. мостове както следва: 

➢ При жп моста    176.50 m 

➢ При моста на Захарна фабрика 165.50 m  

➢ При моста на ул. „Победа”  166.50 m 

➢ При пешеходния мост   166.50 m 

➢ При мост „Панаира”   165.50 m  

➢ При моста на „Адата-запад”  351.50 m 

➢ Водоподприщително съоръжение 165.00 m 

➢ Край на коригирания участък  165.00 m 

• От особена важност и в непосредствена връзка с корекционните съоръжения са изградените 6 

бр. мостове и други съоръжения, разположени на разстояния един от друг, както следва: 

➢ Жп мост - мост „Захарна“   745 m 

➢ Мост „Захарна” - мост „Победа”  616 m 

➢ Мост „Победа” – пешеходен   520 m 

➢ Пешеходен - мост „Панаира”   412 m 

➢ Мост „Панаира” - мост „Адата”  1313 m 

➢ Мост „Адата” – водоп. съоръоръжение 425 m 

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

Целта на настоящия проект е да се подобри привлекателността на р. Марица, чрез създаване на 

единна система от пешеходни пространства с обща визия, съобразена със спецификата на града, като 

се запазят и доразвият положителните моменти в реализираните вече обекти извън коритото на реката. 

Предвижда се рехабилитация на съществуващите оградни брегозащитни стени, включително 

възстановяване и оформяне на тяхната връхна конструкция и изграждане на велоалеи и пешеходни 

алеи в коритото на река Марица, в непосредствена близост до тях. Предвижда се преоформяне на 

коритото на реката в участъка между Гребната база (42° 8'44.53" N, 24°42'25.99"E) и остров „Адата“ 

(42° 9'31.34" N, 24°45'24.45"E), като се предвижда централно кюне за провеждане на ниските води и 

алеи в двата края на коритото на по-висока кота. Котата е определена съгласно изискването за 

преминаване на високи води с обезпеченост под 20% (допуска се заливане при поява на води с 

вероятност на превишаване 1 път на 5 години). Между централното кюне и алеите се предвижда 

оформяне на зелена зона за отдих и спорт. В план се предвижда кюнето да не е праволинейно, като се 

запази максимално естествения облик на реката. 

 Разглеждания участък е разделен на шест под участъка, а именно: 
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• Участък 1а:  

➢ От десен бряг: продължение на пешеходен мост на Гребен канал до коритото на 

река Марица; 

➢ От ляв бряг: прилежащата територия на Жилищен парк „Марица север“ 

(северния бряг на река Марица, териториите на езиковите гимназии); 

• Участък 1: участъка от Спортен комплекс „Гребен канал“ (ЖП мост) до моста на бул. 

„Васил Априлов“ – десен бряг – 1200 m; 

• Участък 2: участъка от моста на бул. „Васил Априлов“ до моста на бул. „Руски“ (ул. 

„Победа“) – ляв и десен бряг – 2 х 600 m; 

• Участък 3: участъка от моста на бул. „Руски“ (ул. „Победа“) до Пешеходен мост на ул. 

„Брезовска“ – ляв и десен бряг – 2 х 550 m; 

• Участък 4: участъка от Пешеходен мост на ул. „Брезовска“ до моста на бул. „Цар Борис 

III-ти Обединител“ – ляв и десен бряг – 2 х 410 m; 

• Участък 5: участъка от моста на бул. „Цар Борис III-ти Обединител“ до западния край 

на остров „Адата“ – само южния десен бряг – 800 m; 

 Проектно решение: 

 Съгласно приетия на ЕСУТ идеен вариант, проектното решение в надлъжна посока е с 

постояннен наклон като се предвижда укрепване на мостовите устои в коригирания участък. 

 Съгласно първоначалната корекционна разработка след наводненията от 1959 г. и 

заключенията на морфологичните изследвания за устойчво речно легло надлъжния наклон от ИП е 

промен от 0,07 % на 0,08 %. Освен, че се изпълняват изисквания за устойчиво речно корито, се 

намаляват изкопно-насипните работи, което от своя страна позволява покачване на котата на 

пешеходната и велоалеята, така че да бъдат защитени от висока вълна с обезпеченост от 10 % т.е. да се 

заливат веднъж на 10 години. Това решение е неминуемо по-добро в отношение на хидравлично-

морфоложките условия на реката, както и по отношение на поддръжката и сигурността на новите алеи. 

Не на последно място височината на новите подходи се намалява, както и височината на новата 

подпорна стена по северния бряг на реката в участъка около езиковите гимназии. 

 Проектното решение разглежда възможността за вместване на пешеходни и велоалеи в 

коритото на реката между съществуващите подпорни съоръжения, разположени на разтояние 10,0 m 

успоредно от съществуващите подпорните съоръжения по двата бряга на реката. Пешеходната и 

велоалеята са разположени на кота, така че да е спазено условието за обезпеченост над 10 %, т.е. 

допуска се заливане на тези площи 1 път на 10 години. Широчината на пешеходната алея е 5.0 m, а на 

велоалеята – 2.50 m. 

 Пешеходната и велоалеята са разположени по северния бряг от 42°9'11.43", 24°42'49.91"E до 

42° 9'20.84"N, 24°45'32.84"E 

 Пешеходната и велоалеята ще се изпълнят от 4см асфалтов пласт с 36 см основа от трошен 

камък. Както е показано на схемата по-долу: 
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 Централното кюне е оформено в план криволинейно, като максимално спазва естествените 

чупки на реката. Широчината на централното кюне е 50.0 m. За укрепване на откосите на кюнето е 

предвидена система от габионни матраци, и е показана на схемата по-долу. 

 

 За укрепване на откосите на кюнето е предвидена модулна система тип матраци. Модулните 

елеметни тип матраци представляват взаимосвързани пространствени елементи изработени от двойно-

усукана, хексагонална, дълбоко поцинкована мрежа, с възможност за висока степен на антикорозионна 

защита (Zn+5%Al+PVC покритие), запълнени с каменен материал. Пластичността и адаптивността към 

естествената теренна повърхност, дава важно отношение за избора на достатъчно ефективна защитна 

система. 

 Между централното кюне и алеите са оформени зелени зони за отдих и рекреация. 

Широчината на зелените зони в план варират от 9.65 м до 55.35 m в зависимост от криволинейния 

характер на корекцията. За укрепване на зелените площи са предвидени синтетични противоерозионни 

рогозки и геоклетъчна система запълнена с хумус. Укрепването на зелените площи може да се види на 

схемите по-долу. 
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 Синтетичните противоерозионни рогозки представляват триизмерна полиетиленова мрежа за 

защита на новоизградени земни насипи. Използването на синтетични рогозки учеличава устойчивостта 

на почвата на повърхностна ерозия и предразполага развитие на растителност през мрежата. 

 Синтетичната рогозка се произвежда от екструдирани полиетиленови мононишки, които 

образуват тризимерна порьозна структура тип пресечен конус. 

 За осигуряване дълговечността и защита от евентуално изравяне около мостовите устои в 

коригирания участък от реката е предвидено укпрепване с габиони около всеки устой. 
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 За достъп до новите съоръжения са предвидени нови стълбища и рампи за достъп на хора с 

увреждания и майки с деца. 

 Необходимо надграждане на участъци от съществуващите стени, за да бъде спазено условието 

на чл. 106, ал. 3 от Норми за проектиране на хидромелиоративни съоръжения. Надграждането на 

съществуващите стени е предвидено в Етап 2 от СМР. 

 Между 4+150 км (42° 9'11.43", 24°42'49.91"E) и 4+900 km (42° 9'11.78"N,  24°43'20.04"E) по 

северният бряг се предвижда изграждането на нова подпорна стена от естествени материали. 

Проектното решение е показано на схемата по-долу: 

 

 

 В благоустроявания участък от реката попада и две зауствания: 

• първото е на отливен канал към гребнатата база – като се удължава в зоната на 

преминаване под пешеходни и велоалеи, след което преминава в укрепено с габионни 

матраци кюне с географски координати 42°9'7.85"N, 24°42'56.64"E; 

• второто е на дере в близост до жп мост (с географски координати 42°9'12.56"N, 

24°43'16.45"E) – което се коригира в зоната на заустване и се канализира в водосток от 

кахони в зоната на преминаване под пешеходни и велоалей, след което преминава в 

укрепено с габионни матраци кюне. Показано на схемата по – долу: 

 



Задание за обхват и съдържание на ОВОС на ИП за: „Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в 

границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстен път до изградения шлюз в източния край на гр. 

Пловдив” 

 

 

 
    Възложител: Община Пловдив  16 

 

 

Обобщение на основните процеси: 

 

• Изграждане на корекция на река Марица с обща дължина 4650 m, състояща се от 

централно кюне с широчина 50,0 m, зелени площи с променлива широчина;  

• Изграждане на пешеходни алеи по двата бряга с широчина 5,0 m и дължина от север L = 

3000 m, от юг L = 3625 m;  

• Изграждане на велоалеи по двата бряга с широчина 2,50 m и дължина от север L = 3000 m, 

от юг L = 3625 m; 

• Изграждане на нови пешеходни подходи към реката с стълби и рампи за майки с деца и 

хора с увреждания; 

• Ревизия и реконструкция на компрометираните участъци по съществуващите подпорни 
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съоръжени по северния и южния бряг на реката; 

• Изграждане на нова подпорна стена по северния бряг на реката с дължина L = 760 m; 

• Изграждане на 4 бр. постоянни пътни подхода към реката за автомобили със специален 

режим и за поддръжка на новите съоръжения; 

• Предвидените изкопни работи са свързани с оформянето на клюнето и вертикалната 

планировка около него, като проектните коти са съобразени, така че да се придържат 

максимално до съществуващия терен; 

Не се предвижда използването на взрив по време на строителството. 

1.2. Необходими площи за реализация на ИП по време на фазата на строителство и фазата на 

експлоатация 

Настоящото Задание за обхват и съдържание на Доклада за ОВОС се отнася за следното 

инвестиционно предложение: „Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите 

на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстен път до изградения шлюз в източния край 

на гр. Пловдив”.  Водните площи на Пловдив заемат общи 245 ха и са представени преди всичко от 

два големи водоема-река Марица е 185,90 ха и Олимпийския гребен канал в западната част на града с 

37,00 ха. Река Марица е най-голямата река на Балканския полуостров. Нейният водосбор е гъсто 

населен, с високо развита индустрия и интензивно земеделие. Водосборния басейн на р. Марица е 

53 000км2, като на територията на общината басейнът обхваща 21 034 км2. Дължината на р. Марица на 

територията на община Пловдив е около 12 719 m - от околовръстен път „Изток” до моста на 

околовръстен път „Запад”, от  кm 182+745 до кm 195+464. Широчината на речния участък на реката на 

територията на Общината се променя от 100 до 600 m. Коритото на реката е изградено от алувиални 

наслаги, представени от глинести пясъци, пясъци и чакъли. Наклонът на коритото на реката е малък от 

0,8 до 0,9%, поради което тя често се е разливала в околната низина при прииждане. Марица има 

голямо значение за развитието на гр. Пловдив, като неизчерпаем източник за напояване, особено на 

подземна вода, водоснабдяване, хигиенизиране, воден източник за промишлеността и като един много 

важен климатичен фактор. Освен несъмнените ползи за града реката е предизвиквала и проблеми – 

много наводнения са нанасяли големи щети, поради което през 1937 г. започва облицоване с камъни 

на десния бряг на реката. Облицовката не е била завършена и през 1957 г. високите води заливат 

голяма част от кв. Филипово. Впоследствие Община Пловдив взема мерки за почистване на коритото и 

пълно облицоване на двата бряга в района на града. Това спасява Пловдив при катастрофалните 

наводнения в България през 2005 г. Сиенитните хълмове са свързани помежду си със скални 

седловини, които са по-високи от нивото на Марица, поради което родопските притоци на реката ги 

заобикалят от запад и изток. Те са с хидравлична връзка с подземните води около града и имат 

съществено значение за водоснабдяването от сондажни кладенци. 
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Обхватът на настоящото инвестиционно предложение е 753,61 дка, предвидените корекционни 

дейности на Марица са с обща дължина 4650 м. Предвидените дейности попадат в имоти с № 

56784.501.343, 56784.506.9504, 56784.507.7, 56784.510.524, 56784.518.1255, 56784.520.1263, 

56784.518.1256, 56784.520.1265, 56784.520.1371, гр. Пловдив, община Пловдив.  

 ПИ 56784.501.343, 56784.506.9504, 56784.507.7, 56784.510.524, 56784.518.1255, 56784.520.1263, 

56784.518.1256, 56784.520.1265, 56784.520.1371, землище на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив 

попадат в границите на защитена зона BG 0000578 „Река Марица” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 

г.)  

 ПИ 56784.510.524 попада и в границите на защитена зона BG 0002087 „Марица-Пловдив” за 

опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-836/17.11.2008 г. на Министъра на околната 

среда и водите (ДВ бр. 108/2008 г.).  

 ПИ 56784.510.524 попада в границите на защитена местност „Нощувка на малък корморан“, 

обявена със заповед № РД-644/05.09.2006 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 85/2006 

г.), промяна в режима на дейностите със Заповед № РД-139/18.02.2014 г. на Министъра на околната 

среда и водите (ДВ бр. 24/2014г.). 

1.3. Описание на инфраструктурата – водоснабдяване, електроснабдяване, канализация, 

пътища и др. 

➢ Водоснабдяване  

Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на водовземни съоръжения от 

повърхностни или подземни води. Не се предвижда изграждане на допълнителна водопреносна мрежа 

до обекта.  

При осъществяване на инвестиционното предложение ще се ползват:  

Вода за питейни нужди  

Предвижда се за питейни нужди на работещите да се доставя бутилирана минерална или 

трапезна вода.  

Вода за производствено – технологични нужди  

Инвестиционното предложение не предвижда използване на вода за производствено- 

технологични цели. Строителните материали ще се доставят от действащите в района бази за 

производство на бетонови и варови смеси, готови фасадни и преградни панели и др. 

 По време на етапа на експлоатация на съоръжението не се предвижда използване на вода. 

➢ Електрозахранване 

Проектът обхваща два варианта за изпълнение на осветлението по коритото на р. Марица: 

Вариант 1 - Монтиране на нови влагозащитени прожектори към съществуващите подпорни 

стени по коритото на р. Марица. Новото осветление по коритото на р. Марица ще се монтира директно 

към съществуващите „цветарници“ на подпорната стена. Новите осветителни тела ще се монтират на 

0,2 m под нивото на цветарника от към страната на реката, като по този начин няма да се наруши 

визията на проектираните осветления, а само ще я допълни. До всяко осветително тяло е предвидена 

нова влагозащитена електромонтажна разклонителна  кутия, в която ще се монтира автоматичен 

прекъсвач. Новите кабели за захранване ще се изтеглят в защитни  PVC тръби, положени в изкоп и 

открито по подпорната стена на коритото. Там където е необходимо тръбите ще се защитят 

допълнително с бетонов кожух. 

Вариант 2 - Монтиране на нови влагозащитени прожектори към нови стоманенотръбни 

стълбове за осветление, разположени на северните тротоари на бул.  Марица. Също като при вариант 1 

ще се използват осветителни тела тип прожектор, монтирани на нови стоманенотръбни стълбове с 

височина 4 m. На всеки стълб ще се монтират по два прожектора. Новите стълбове ще се монтират на 
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тротоарите на р. Марица, в близост до подпорната стена на коритото, на разстояние 22 m един от друг. 

Новите кабели за захранване ще се изтеглят в защитни  PVC тръби, положени в изкоп и открито по 

подпорната стена на коритото. Там където е необходимо тръбите ще се защитят допълнително с 

бетонов кожух. 

Новото осветление ще се раздели на отделни клонове, които ще се електрозахранват и 

управляват от нови и/или съществуващи касетки за улично осветление. Новите касетки ще се 

монтират по протежението на бул.  Марица във вътрешната част на тротоарите. Кабелните 

разпределителни касетки за улично осветление ще бъдат изпълнени като шкафове за монтаж на 

открито, стоящи. Предвижда се освен новите връзки за електрозахранване на уличното осветление да 

се осъществяват и „аварийни“ такива. Между отделните клонове на една и съща касетка и от различни 

касетки, ще се изградят кабелни връзки, които нормално ще бъдат изключвани.  

Управлението на осветлението ще става по аналогичен начин на сега съществуващото по бул. 

Марица. За предпазване на обслужващият персонал са предвидени необходимите заземителни 

инсталации. 

➢ Схема на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура: 

Съществуващите временни пътища запазват постоянния си характер, а новопроектираните 

временните пътища ще бъдат експлоатирани единствено и само по време на СМР. Предвижда се 

обособяването на велоалеи и пешеходни алеи, както и пешеходни подходи, които да свързват 

съществуващата пешеходна мрежа на терена над речните брегове с проектните алеи. Пешеходните 

подходи представляват еднораменни стълби с ширина 2,4 м и рампи за инвалиди с ширина 2 м и 

наклон 5% (в съответствие с Наредба №4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в 

съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания).  

Съществуващите временни пътища запазват постоянния си характер, а новопроектираните 

временните пътища ще бъдат експлоатирани единствено и само по време на СМР.  

Разработени са два варианта, които се различават по своята функционалност и обемно-

пространствено решение.  

Избран е следният вариант, тъй като при него се предлага уширения на алейната мрежа, които 

позволяват доближаване до коритото на реката.  

Вариант 1  

Участък 1А – От южен бряг:продължение на пешеходен мост на Гребен канал до коритото на 

р. Марица /от северен бряг:прилежащата територия на Жилищен парк „Марица север”/северния бряг 

на р. Марица, територията на езикова гимназия. По северния бряг на разработения участък се 

предвижда изграждането на пешеходна и велоалея с ширини съответно 5 м и 2,5 м. Велоалеята е с 

ширина, предвидена за двама колоездачи. Не се предвижда връзка на велоалеята с такава на терена над 

северния речен бряг, като в края на велоалеята е проектирано обръщало. Предвижда се 

осъществяването на пешеходен достъп до терена над речния бряг, който представлява описаната 

еднораменна стълба и рампа. По южния бряг се предвижда велоалея и пешеходна алея, която стеснява 

ширината си до 3,5 м в участъка на началото на Гребния канал. Пешеходната алея е предвидена като 

връзка с пешеходния мост над Гребния канал.  

 Участък 1 – Участък от спортен комплекс „Гребен канал”(ж.п. мост)до мост на бул. „Васил 

Априлов” 

Продължават се пешеходната и велоалеята от участък 1А със съответните ширини.  

Участък 2 – Участък от Мост на бул. „Васил Априлов” до мост на бул. „Руски”/ул. ”Победа”/  

Предвижда се продължаване на проектните вело- и пешеходни алеи със съответните ширини и 

конфигурация. Пешеходните подходи са 4 – по 2 от всяка страна на всеки един от мостовете, между 

които се разполага участъка.  
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Участък 3 – Участък от мост на бул. „Руски”/ул. ”Победа”/до пешеходен мост на ул. 

„Брезовска”  

Предвижда се изграждането на 4 пешеходни подхода, по 2 на всеки бряг от двете страни на 

всеки мост. Продължават се проектните пешеходни и велоалеи с непроменена ширина.  

Участък 4 – Участък от Пешеходен мост на ул. „Брезовска” до мост на бул. ”Цар Борис III 

Обединител”  

Продължават се проектните пешеходни и велоалеи с непроменена ширина, като велоалеята на 

северния бряг завършва с обръщало. Предвижда се изграждането на 4 пешеходни подхода, по 2 на 

всеки бряг от двете страни на всеки мост.  

 Участък 5 – Участък от Мост на бул.”Цар Борис III ти Обединител” до западния край на Адата. 

Северният бряг на този участък не е част от обхвата на проекта. По южния бряг се продължават 

пешеходната и велоалеята, като велоалеята завършва с обръщало. Предвиждат се 2 пешеходни 

подхода – връзки с терена над речния бряг – по южния бряг, в непосредствена близост до моста на ул. 

„Цар Борис” III Обединител” и до мястото на обръщалото на велоалеята. 

2. Описание на основните характеристики на производствения процес, например вид и 

количество на ползваните суровини и материали, в т.ч. на опасните вещества от 

Приложение №3 към ЗООС, които ще бъдат налични в предприятието/съоръжението и 

капацитета на съоръженията за тяхното съхранение и употреба в случаите по чл. 99б ЗООС 

Укрепването и социализацията на речно корито е специфична дейност. Всички дейности 

свързани със строителството на обекта: основните строителни работи, третирането и съхранението на 

излишните земни маси, почва и камъни от изкопите, временното съхранение на хумус, строителните 

работи, крайната фаза по приключването му (почистването на строителните площи) и пускането на 

обекта в експлоатация се извършват след съгласуване на проектната документация с компетентните 

органи. Основните дейности, които ще се изпълняват са: 

- изграждане на корекция на река Марица, състояща се от централно кюне с широчина 50,0 m, 

зелени площи с променлива широчина; 

- изграждане на велоалеи и пешеходни алеи по двата бряга на река Марица; 

- изграждане на нови пешеходни подходи към реката с стълби и рампи за майки с деца и хора с 

увреждания; 

- ревизия и реконструкция на компрометираните участъци по съществуващите подпорни 

съоръжени по северния и южния бряг на реката; 

- изграждане на нова подпорна стена по северния бряг на реката с дължина L = 760 m; 

- изграждане на 4 бр. постоянни пътни подхода към реката за автомобили със специален режим 

и за поддръжка на новите съоръжения; 

Предвидени са изкопни работи, които са свързани с оформянето на клюнето и вертикалната 

планировка около него, като проектните коти са съобразени, така че да се придържат максимално до 

съществуващия терен. Доставката на материалите ще се извършва от строителни бази в района. 

Всички използваните суровини и материали ще бъдат прецизирани като видове, количества, начин на 

изпълнение и технология в следващите етапи на проектиране и строителство, като те ще са съобразени 

с параметрите, ограничаващи отрицателното въздействие върху околната среда, разгледани в доклада 

по ОВОС. Изкопите и насипите ще се извършат с конвенционалната строителна техника, като 

видовете и количествата машини, броя на работниците, организацията на строителния процес и 

конкретните методи за строителство са предмет на програма за организация и изпълнение на 

строителството на фирмата, която ще бъде избрана като изпълнител на строежа. В етапа на 

проектиране следва да се уточнят необходимите качествени и количествени изисквания към 

материалите, които ще се използват в строителството. По време на експлоатация, в случай на 
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извършване на ремонтни дейности, се използват същите суровини и материали, както при 

строителството. 

В периода на изграждане на инвестиционното предложение, не се предвижда използване на 

опасни химични вещества, смеси и продукти, подлежащи на забрана. При реализация на обекта, не се 

предвижда съхраняване на опасни вещества на строителните площадки за съответен участък. Ще се 

използват като опасни вещества дизелово гориво, цимент, бои, лакове лепила, полимери. В Таблица 1 

са изброени някои вещества и смеси, които могат да представляват риск за здравето на работниците 

при изграждане на обекта. Точните количества ще бъдат определени на етап работен проект. 

Препоръчително е за строителните машини да се използва дизелово гориво, което да отговаря 

на Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния 

контрол, в сила от 01.10.2003 г. приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г. (Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 

2003г.). 

Таблица 1: Токсикологична характеристика на най-често използваните опасните вещества 

Химично 

вещество или 

смес  

Неблагоприятни здравни ефекти 
Рискова 

експозиция 

Дизелово 

гориво  

 

Вреден при вдишване. Дразни кожата. Съществуващи, но 

недостатъчни данни за канцерогенен ефект. Вреден: може да 

причини увреждане на белите дробове при поглъщане. 

Професионалната експозиция на веществото или сместа може да 

причини вредни ефекти върху здравето. Токсичен за водни 

организми. Може да причини дълготрайни неблагоприятни 

ефекти във водната среда. Вдишването на високи концентрации 

от изпарения може да причини виене на свят, замайване, 

главоболие, гадене и загуба на координация. Продължителното 

вдишване може да доведе до загуба на съзнанието. 

Продължителният или многократен контакт може да предизвика 

зачервяване, сърбеж, дразнене, екзема/напукване и маслено 

акне. Съставките на продукта могат да проникнат в тялото през 

кожата. Може да причини увреждане на черния дроб. Суспектна 

опасност от рак. Аспирираните в белите дробове капки от 

продукта чрез поемане или повръщане могат да причинят 

сериозна химична пневмония. 

Хронични 

заболявания при 

неспазване 

изискванията за 

безопасен труд. 

Цимент Дразнител за кожата, очите и дихателните пътища. Алерген. 

Съдържа замърсители (Cr-VI, Cd, Co, Ni) и се контролира от 

ПМС № 156/2004 г). Възпалителни и алергични увреждания на 

кожа и лигавици. 

Хронични 

заболявания при 

неспазване 

изискванията за 

безопасен труд. 

Бои, лакове 

лепила 

Полимери 

Увреждат нервната система, черния дроб, ендокринната 

система, дихателните органи, кожата и лигавиците. 

Предизвикват алергични заболявания. 

Хронични 

заболявания при 

неспазване 

изискванията за 

безопасен труд. 

Асфалт, 

оксидиран 

Опасност за здравето за респираторна сенсибилизация 

Може да причини рак по пътя на експозицията. Съмнение за 

генотоксични канцерогени 

При правилна 

употреба не 

представлява 

риск за околната 

среда. 

Емисии се 

отделят 

единствено при 

полагане на 
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настилката, но те 

са 

кратковременни 

и с ограничен 

обхват. 

 

 
Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителство и експлоатация 

По време на строителство 

Право на строителя е да прецени най-приемливите за него източници на строителни материали 

и суровини. По време на строителството ще се използват гориво-смазочни материали и електроенергия 

за строителната механизация. Ще се използва ограничено количество вода, пясък. По време на 

експлоатацията природни ресурси ще се използват при извършване на ремонтни работи по обекта, а 

при постоянната поддръжка на пътя се извършва подмяна или поставяне на нови маркировъчни знаци. 

По време на етапа на експлоатация на обекта ще се използват основно електроенергия. 

Транспортиране на природните ресурси и суровини до обекта ще става по съществуващите 

временни пътища, които запазват постоянния си характер, а новопроектираните временните пътища 

ще бъдат експлоатирани единствено и само по време на СМР 

3. Определяне на вида и количеството на очакваните отпадъци и емисии (замърсяване на води, 

въздух и почви; шум; вибрации; лъчения - светлинни, топлинни; радиация и др.) в резултат 

на експлоатацията на инвестиционното предложение 

3.1. Определяне на вида и количеството на очакваните отпадъци, в резултат на 

експлоатацията на инвестиционното предложение 

Отпадъците, които се генерират на територията на Общината се предават за третиране в 

регионалната система за управление на отпадъците, следвайки йерархията за управление на отпадъци 

с цел да се предотврати, намали или ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и 

околната среда. При теренните огледи на територията, предвидена за реализация на инвестиционното 

предложение не са забелязани неорганизирани сметища, които да оказват негативно въздействие 

върху околната среда. Въпреки това ще бъдат направени допълнителни проучвания на територията.   

Прогноза на въздействие  

Реализацията на инвестиционното предложение включва два периода, при които се очаква 

генериране на отпадъци - по време на строително-монтажните дейности и по време на експлоатация на 

обекта.   

▪ Период на строителство   

По време на строително-монтажните дейности на обекта ще се генерират различни по вид 

отпадъци при разчистване и подготовка на строителни площадки, изпълнение на строителните 

дейности, строителство, местата за складиране на строителни материали, местата за домуване на 

строителната техника, както и на местата за временни битови лагери на работещите. Различните по 

вид отпадъци, които ще се генерират при изграждане на обекта се разделят на: строителни отпадъци; 

битови отпадъци и опасни отпадъци.  

Строителни отпадъци, генерирани при извършване на строителните дейности са: изкопани 

земни и скални маси; смесени строителни отпадъци; метални отпадъци; дървесен материал; асфалтови 

смеси. Битови отпадъци, генерирани на строителната площадка, в местата за домуване на строителната 

техника, са от жизнената дейност на работниците и строители.  

Опасни отпадъци, предимно отработени масла от строителната техника и отпадъци при 

нейното почистване, както и опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества.  
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Очаква се генерирането на обичайните за строителни дейности отпадъци, които ще бъдат 

управлявани и контролирани с оглед минимизиране на тяхното вредно влияние върху околната среда. 

Различните по вид и количество отпадъци, които ще се генерират по време на строителството на 

обекта ще бъдат представени и класифицирани, като наименования и код, съгласно  Приложение 1 към 

чл. 5 ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 1 и ал.2, т.3, буква „б” на Наредба № 2 от 23.06.2014 г. за класификация на 

отпадъците, на МОСВ и МЗ (обн. ДВ бр. 66/2014 год., изм. и доп. ДВ бр.32/2017 г.). Предвидените 

строителни дейности са предпоставка за образувани на отпадъци от група 17 - Отпадъци от 

строителство и събаряне (включително почва, изкопана от замърсени места). 

Отпадъци от строителство: При осъществяването на строителни дейности се очаква отделяне 

на смесени строителни отпадъци от използваните строителни материали: 17 01 01 – бетон; 17 01 07 – 

смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 

17 01 06; 17 02 01 – дървесен материал; 17 02 02 – стъкло; 17 02 03 – пластмаса; 17 04 07 – смеси от 

метали; 17 04 11 – кабели, различни от упоменатите в 17 04 10.  

При строителни дейности ще се отделят почва, камъни и изкопани земни маси с код и 

наименование: 17 05 04 – почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03; 17 05 06 – изкопани 

земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05. 

Строителните отпадъци, които ще се генерират по време на строителство, изискват специален 

контрол по тяхното събиране и извозване. Генерираните от обекта строителни отпадъци ще се събират 

и съхраняват разделно по вид на строителната площадка, на специално обособена площ, в рамките на 

имота, до натрупване на подходящо за извозване количество. Предаването на строителните отпадъци 

за последващо оползотворяване ще се извършва въз основа на писмен договор с лица, притежаващи 

разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от Закона за 

управление на отпадъците, обн. ДВ, бр. 53/2012 г. (ЗУО), за съответната дейност и площадка за 

отпадъци със съответния код, съгласно Наредба №2/ 2014 г. за класификация на отпадъците. При 

новото строителство, отделеният хумусен пласт, ще се складира на депо в обособена част и ще се 

използва за оформяне на зелените площи в съответствие с изискванията на Раздел III от ЗООС.  

По време на строителните дейности ще се образуват отпадъци от група 20-битови отпадъци 

(домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни 

дейности), включително разделно събирани фракции. При строителството на обекта ще се генерират 

смесени битови отпадъци с  код 20 03 01. Генерираните отпадъци при строителството няма да 

надхвърлят нормалните количества за аналогични обекти. 

Възможни въздействия по време на строителството:  

При строително-монтажните дейности генерираните строителни отпадъци имат приоритет, 

като количество в сравнение с битовите и опасните отпадъци. Въздействието на отпадъците, по 

време на тяхното генериране и предварителното им съхранение на мястото на образуването, 

върху човешкото здраве и компонентите на околната среда се класифицира, като незначително 

и временно, с малък териториален обхват и без кумулативни въздействия.  

▪ Етап на експлоатация  

По време на експлоатация на обекта ще се генерират различни по вид отпадъци. 

Битови отпадъци: При експлоатация на обекта ще се генерират смесени битови отпадъци с 

код 20 03 01 – генерираните отпадъци при експлоатацията няма да надхвърлят нормалните количества 

за аналогични обекти. Морфологичният състав на твърдите битови отпадъци (ТБО), ще бъде както от 

населените места. 

По време на експлоатацията на обекта, ще бъде организирано събирането и извозването на 

битовите отпадъци, съгласно утвърдената за района на инвестиционното предложение, схема за 

сметосъбиране и сметоизвозване. Отпадъците ще се извозват на определеното за Общината 

регионално депо.  
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При експлоатацията на обекта са възможни и отпадъци от зелените площи: почва и камъни с 

код 20 02 02 и биоразградими отпадъци с код 20 02 01.  

В период на експлоатация  

В периода на експлоатацията на обекта ще се образуват отпадъци само на експлоатационната 

площадка. Тези отпадъци ще са генерирани от жителите и гостите на гр. Пловдив (неопасни битови 

отпадъци) и при поддържане и ремонт на съоръженията и инфраструктурата, както и при 

предотвратяване на евентуално възникнали аварийни ситуации. Количеството на тези отпадъци ще 

бъде незначително и тяхното събиране, съхранение и извозване за следващо обезвреждане ще става 

съгласно действащото в момента законодателство. При необходимост от извършване на ремонтни 

работи, при които се генерират отпадъци класифицирани като опасни, те ще се събират и извозват в 

контейнери с подходящ обем по предварителна заявка от страна на строителя до лицензираната 

фирма, с която е сключен договор за тяхното обезвреждане. Въздействието на отпадъците, по време 

на експлоатацията на обекта, върху човешкото здраве и компонентите на околната среда се 

характеризира като незначително и постоянно, с малък териториален обхват и без кумулативни 

въздействия.  

В Доклада за ОВОС ще бъдат описани отделните видове отпадъци, които ще се генерират по 

време на строителството и експлоатацията на обекта и ще бъде направена тяхната класификация с 

наименования и код, съгласно съгласно  Приложение 1 към чл. 5 ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 3, 

буква „б” на Наредба № 2 от 23.06.2014 г. за класификация на отпадъците, на МОСВ и МЗ (обн. ДВ 

бр. 66/2014 год., изм. и доп. ДВ бр.32/ 2017 г.), както и ще бъде дадено очакваното количеството на 

отпадъците по отделно за етапите на инвестиционното предложение. В Доклада за ОВОС ще бъде 

оценено въздействието на отпадъците както върху околната среда и здравето на хората, така и 

въздействието при аварийни и непредвидени ситуации. В ДОВОС ще се определи ефективното 

управление на отпадъците, отговарящо на всички изисквания на действащото законодателство.  

В ДОВОС ще се даде описание и анализ на начина на събиране, временно съхранение и 

предаване на фирми за последващо третиране на отпадъците, като ще бъдат идентифицирани и 

конкретни мерки за гарантиране на тяхното екологосъобразно управление.  

В ДОВОС ще бъдат оценени потенциалните въздействия на отпадъците, генерирани при 

извършваните дейности и мерките за предотвратяване/ минимизиране и свеждане до минимум 

въздействието им върху околната среда. 

3.2. Определяне на вида и количеството на очакваните емисии-замърсяване на води, в 

резултат на експлоатацията на инвестиционното предложение 

По време на строителство 

При извършване на строително-монтажните работи за реализиране на инвестиционното 

предложение се очаква да се образуват следните видове отпадъчни води: 

• Битово-фекални отпадъчни води от заетите в строителството работници;  

• Повърхностно-дъждовни води от територията на строителната площадка. 

Битово-фекални отпадъчни води от участниците в строително-монтажните работи 

Битово-фекалните отпадъчни води, формирани в резултат от жизнената дейност на 

работниците и служителите заети пряко със строително-монтажните работи по реализиране на ИН, са 

с очакван състав, представен в следващата Таблица. 

Таблица 2: Очакван състав на БФВ 

Показател Товар, г/човек за ден 

БПК5 20 

ХПК 40 

Неразтворени вещества 23 
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Общ азот 4 

Общ фосфор 0,9 

 
За битови нужди работещите на находището ще се поставят тоалетни - тип "Ekotoi", като 

почистването на същите е ангажимент на фирмата доставчик. 

Повърхностно-дъждовни води по време на извършване на строителните дейности 

Наличието на такива води зависи от нивото на организация и контрол по време на строително-

монтажните работи. При добра организация образуването на замърсени дъждовни води може да бъде 

напълно предотвратено или намалено до минимум.  

Повърхностно-дъждовните води поради наличие на пясък, прах, кал и земна маса съдържат 

предимно неразтворени вещества. Попаднали в канализацията те водят до затлачвания на каналите, 

което  създава проблеми при експлоатацията на канализационната мрежа. 

Очакваният състав на дъждовните води, образувани в района на строителната площадка е: 

рH от 6,5 - 7 до около 7,5 - 8 

НВ до 80 - 100 мг/л 

БПК5 до 10 - 15 мгО2/л 

По време на експлоатация 

По време на експлоатация не се предвижда използване на води за питейно-битови и 

производствени цели.  

Повърхностно-дъждовни води по време на експлоатацията 

Повърхностно-дъждовни води по време на експлоатацията ще се образуват при дъждове или 

снеготопене по изгражданите вело алеи и пешеходни алеи в коритото на река Марица. 

Дъждовните води от територията на площадката обичайно могат да съдържат малки 

концентрации замърсяващи вещества, предимно от неорганичен характер, като пясък, прах, почвени 

частици. 

Съставът на дъждовните води, зависи от много фактори. Очакваният състав на дъждовните 

води е: 

НВ до 10 - 15 мг/л 

БПК5 до 5 - 10 мгО2/л 

3.3. Определяне на вида и количеството на очакваните емисии-замърсяване на въздуха, в 

резултат на експлоатацията на инвестиционното предложение 

Очакваното въздействие на емитираните замърсители върху качеството на атмосферния въздух 

ще бъде по-съществено по време на строителството, включващо дейностите по реализация на 

инвестиционното предложение и използването на специализирана техника за корекция на реката, 

изграждане на пешеходни и велоалеи, нови пешеходни подходи, рехабилитация и реконструкция на 

оградни брегозащитни стени и други. След реализацията на инвестиционното предложение се очаква 

качеството на атмосферния въздух да се подобри. 

В ДОВОС ще бъде направена подробна оценка на очакваното замърсяване на атмосферния 

въздух по време на дейностите за реализация на инвестиционното предложение.  

3.4. Определяне на вида и количеството на очакваните емисии - шум; вибрации; лъчения - 

светлинни, топлинни; радиация  и др., в резултат на експлоатацията на инвестиционното 

предложение 

Предмет на инвестиционното намерение на община Пловдив е за изготвяне на проект за 

укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка от 
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пътния възел на околовръстния път до изградения шлюз в източния край на град Пловдив. Целта е да се 

подобри привлекателността на р. Марица чрез създаване на единна система от пешеходни 

пространства с обща визия, съобразена със спецификата на града, като се запазят и доразвият 

положителните моменти в реализираните вече обекти извън коритото на реката. Предвижда се 

рехабилитация на съществуващите оградни брегозащитни стени, включително възстановяване и 

оформяне на тяхната връхна конструкция и изграждане на велоалеи и пешеходни алеи в коритото на 

река Марица, в непосредствена близост до тях. 

Съгласно проекта не се предвижда извършване на взривни дейности. Респективно в околното 

пространство няма да се емитират характерните за тези дейности високи шумови нива.  

При извършването на подготвителните и строителните дейности по осъществяването на този 

проект ще се генерират шумови емисии от използваната техника и механизация. Шумовите нива могат 

да варират в широки граници в зависимост от акустичните характеристики на отделните машини, 

коефициента на едновременна работа, моментното техническо състояние на машините, различно ниво 

на експозиция, квалификация на обслужващия персонал и др. Тези дейности определено ще създават 

акустичен дискомфорт в околното пространство. Той може да се намали чрез използване на 

съвременна строителна техника с ниски шумови характеристики и добра организация на дейностите. 

По време на строителството следва да се спазват и изискванията на Наредба № 4 от 27 декември 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, издадена от  МРРБ, МЗ, МВР и МОСВ (ДВ, бр. 6 от 2007 г.). В тази наредба са 

заложени и изискванията за защита от шум, излъчван на строителната площадка, по време на 

изграждане на обекта. Нормативният документ изисква предвиждане на мерки за ограничаване на 

шума, излъчван на строителната площадка при извършване на шумни и много шумни работи и при 

използване на транспортни средства и строителни машини, които работят на открито. 

Предполага се, че строителството да се извърши на етапи, в зависимост от източниците на 

финансиране, като строителните работи ще се провеждат само в светлата част на денонощието; 

респективно шумово натоварване и неблагоприятното въздействие върху околната среда ще бъдат 

съответно ограничени във времето и в териториален аспект – в района на коритото на река Марица, 

предмет на оценявания проект. 

Разглежданият участък от р. Марица е разположен изцяло в градската зона на Пловдив. По 

време на изграждането на предвидените в проекта съоръжения на допълнително шумово натоварване 

ще бъдат подложени разположените в непосредствена близост прилежащи жилищни сгради на 

кварталите Захарна фабрика, Кършияка, по бул. „Марица“ и др. При спазване изискванията на 

Наредба № 4 от 27 декември 2006 г. на  МРРБ, МЗ, МВР и МОСВ това шумово натоварване може да 

бъде значително намалено. 

По време на експлоатацията на оценяваното ИП 

 Проектното решение разглежда възможността за вместване на пешеходни и велоалеи в 

коритото на реката между съществуващите подпорни съоръжения; ще бъдат изградени също така 

детски площадки и площадки за стрийт фитнес. Между централното кюне и алеите ще бъдат 

оформени зелени зони за отдих и рекреация с цветни насаждения. Широчината на зелените зони по 

план варират от 9,65 м до 55,.35 м в зависимост от криволинейния характер на корекцията на реката. 

При експлоатацията на тези съоръжения няма да възникват наднормени шумови емисии, които да 

натоварват околната среда и прилежащите жилищни зони. 

В Доклада за ОВОС ще бъде направена количествена оценка на акустичното натоварване в 

района на инвестиционното предложение, както и ще се оцени съответствието с изискванията на 

нормативните документи.  

Вибрации 

В оценяваното ИП на община Пловдив няма заложени съоръжения и оборудване, създаващи 

предпоставки за възникване на вибрации.  



Задание за обхват и съдържание на ОВОС на ИП за: „Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в 

границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстен път до изградения шлюз в източния край на гр. 

Пловдив” 

 

 

 
    Възложител: Община Пловдив  29 

Вибрации биха могли да възникнат по време на изграждането на предвидените съоръжения при 

доставката с тежкотоварни автомобили на материали и др. Те ще бъдат краткотрайни, основно на 

територията на конкретната площадка, ще се неутрализират на самото място, без да оказват вредно 

въздействие върху прилежащите терени.  

Електромагнитни полета  

Територията  на инвестиционното предложение на община Пловдив – коритото на река Марица 

е изцяло в градска среда с изградена електрификация. С проекта се предвижда изграждане на ново 

осветление по коритото на реката. Това няма да доведе до допълнително натоварване на околната 

среда с електромагнитни полета. 

Йонизиращи лъчения 

По време на изграждането и при функционирането на оценяваното инвестиционно 

предложение на Община Пловдив не се предвижда използване на съоръжения с радиоактивни 

източници. Необходимите строителни материали - асфалт и трошен камък - ще се доставят от 

действащите в района бази. Използваните материали ще са с ниска естествена радиоактивност, 

съответстващи на нормативните изисквания. Така няма да се генерират лъчения, които да натоварват 

допълнително околната среда с радиоактивност. 

ІІ. АЛТЕРНАТИВИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

1. Развитие на Проекта 

Подготовката на инвестиционното предложение за  „Укрепване и социализация на речното 

корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстен път до 

изградения шлюз в източния край на гр. Пловдив” е стартирала още през 2.2013 г. и са правени редица 

предпроектни проучвания и обсъждания. Разработките са с вариантни решения. 

Съгласно българското и европейското законодателства, процедурата по оценка на 

въздействието върху околната среда изисква разглеждането на алтернативи за осъществяването на 

всяко предлагано инвестиционно предложение. Подобно на всички инвестиционни предложения за 

укрепване и социализация на речното корито, съчетанието на проучванията, направените анализи и 

природни дадености в района от една страна, и икономическите предпоставки от друга, определят  

задълбочено аргументирана стратегическа част на обекта и конкретна програма за действие. 

Разгледаните алтернативни варианти за разработване на находището се свеждат до:  

2. Алтернативи при избора на площадката  

 Факторите, предопределящи местонахождението на обекта, нямат алтернатива и разглеждането 

им е извън обхвата на анализа. Алтернативи по местоположение за изграждане на инвестиционното 

предложение не могат да бъдат разглеждани, поради следните фактори: 

- Река Марица има голямо значение за развитието на гр. Пловдив, като неизчерпаем източник за 

напояване, особено на подземна вода, водоснабдяване, хигиенизиране, воден източник за 

промишлеността и като един много важен климатичен фактор.  

- Освен несъмнените ползи за града реката е предизвиквала и проблеми – много наводнения са 

нанасяли големи щети, поради което още през 1937 г. започва облицоване с камъни на десния 

бряг на реката. 

- Чрез реализация на настоящото инвестиционно предложение ше се подобри привлекателността 

на р. Марица, чрез създаване на единна система от пешеходни пространства с обща визия, 

съобразена със спецификата на града, като се запазят и доразвият положителните моменти в 

реализираните вече обекти извън коритото на реката 

Тези характеристики обосновават липсата на алтернативи по местонахождение за реализация 

на инвестиционното си предложение. Възложителят не предлага за разглеждане друга алтернатива по 

местоположение. 
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3. „Нулева” алтернатива (съществуващо състояние)  

Реализацията на настоящия проект е стъпка в модернизиране на гр. Пловдив чрез подобряване 

на  привлекателността на р. Марица, чрез създаване на единна система от пешеходни пространства с 

обща визия, съобразена със спецификата на града, като се запазят и доразвият положителните моменти 

в реализираните вече обекти извън коритото на реката. 

Реализирането на Нулева алтернатива означава отказ от изграждането и експлоатацията на 

обекта.  

При реализацията на обекта не се предвижда замърсяване на компонентите и факторите на 

околната среда над допустимите норми.  

Инвестиционното предложение не противоречи на националното законодателство. 

 Изброените фактори са достатъчен аргумент за отхвърляне на нулева алтернатива по 

отношение реализиране на инвестиционното предложение. 

4. Алтернативи/Варианти за осъществяване на инвестиционното предложение 

Като вариантност на проекта са разработени два варианта, които се различават по своята 

функционалност и обемно-пространствено решение. 

 В първия вариант липсват уширения на алейната мрежа. Обемно – пространственото решение е 

в правоъгълни форми, контрастиращи на живописността на проектното речно корито.  

Вторият вариант предлага уширения на алейната мрежа, които позволяват доближаване до 

коритото на реката. Обемно – пространственото решение е в свободни, живописни форми, в синхрон с 

тези на проектното речно корито. 

Вариантните проектни решения са описани подробно в т. І.1. 

 В ДОВОС ще се разгледат подробно различните алтернативни решения за реализация на 

обекта. Ще се даде сравнение на техните основни характеристики, като основно ще се разгледат 

преимуществата и недостатъците им по отношение на въздействието върху отделните компоненти и 

фактори на околната среда като се дава най-вече приоритет на безопасността и минималния риск. 

Като към доклада за ОВОС ще бъде изготвен и изискания от РИОСВ-Пловдив доклад за ОСВ, 

като алтернативите, които ще бъдат предмет на разглеждане и оценка в двата доклада, ще бъдат едни и 

същи.  

 Ръководителят на екипа експерти по ОВОС има отговорността по нормативна уредба за 

обективността на крайното заключение и предложените мерки, в т.ч. и за съобразяване със заключения 

и мерки в доклада за ОСВ. 

ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА, В КОЯТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, И ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО В Т.Ч. 

КУМУЛАТИВНО 

1. Атмосферен въздух 

1.1. Климатични и метеорологични условия 

Пловдивското поле и гр. Пловдив попадат в преходно-континенталната подобласт на 

Европейската подобласт. Зимата е сравнително мека, есента е топла и продължителна, лятото – 

горещо, с чести засушавания. Районът, в който е разположен гр. Пловдив, се характеризира и с 

определена специфичност, дължаща се на влиянието на релефа – формата на полето и 

непосредствената близост на Западните Родопи.  

От високите части на планината непрекъснато се стича студен въздух, който посредством 

дълбоките речни долини постъпва в низината и влияе на физичните процеси и явления на въздушния 

басейн – специфична облачност, екстремни температури, инверсии, местни ветрове, мъгли, слани, 

валежи и т.н.  
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Местоположението на града определя големината и интензивността на слънчевата радиация. 

Радиационният баланс през цялата година (без месец декември) е положителен със средна годишна 

стойност 155 kcal/сm2. Сумарната слънчева радиация за Пловдив е 381 kcal/сm2. Тази стойност е по-

ниска от съседните станции с около 20 kcal/сm2 – най-осезателно през зимните месеци, когато 

инверсиите достигат максимална честота и продължителност.  

От втората компонента на сумарната радиация – разсеяната радиация – се пада средно годишно 

около 50%. Това е онази слънчева радиация, която навлизайки в атмосферата, се разсейва от 

компоненти с различен произход - твърди частици, водни пари, въглероден диоксид, азотни оксиди и 

др., главно с техногенен произход. Ефективното излъчване за гр. Пловдив е средногодишно 151 

kkal/сm2 и е по-ниско от стойностите на съседните станции.  

С радиационния баланс е тясно свързан и балансът на топлинните потоци. В приходната му 

част е радиационният баланс, а в разходната – топлината енергия, отделена за нагряване на 

постилащата повърхност, турболентния обмен за нагряване на приземния въздух и разходите за 

изпарения. Средно годишно се изразходват от 55 до 65% за изпарение, а 35-45% за нагряване на 

приземния въздух.  

Продължителността на слънчевото греене в гр. Пловдив е средно годишно 2 264 часа, с 

максимум през месец юли – 321 часа, и минимум през месец декември – 78 часа. Средно годишно 

дните с облачност 8 бала са 104 с максимум през месеците декември и януари и минимум – през юли и 

август.  

Температурата на въздуха е типична за преходно-континенталната климатична подобласт – 

средногодишната е 12,0 °С. Средномаксималните са измерени през месец юли – 30,3 °С 

(средногодишна максимална – +18,0 °С).  

Територията на гр. Пловдив попада в единствената зона на пресичане на изолиниите на най-

ниските януарски и най-високите юлски температури в Европа.  

Абсолютният максимум за периода 1930-1970 г. е отчетен през месец август – +41,3 °С, а през 

2000 г. – +42,3 °С. Средногодишната минимална температура е 6,5 °С, а абсолютният минимум – 31,5 

°С. Средногодишната максимална температурна амплитуда надхвърля 70 °С.  

Често явление в гр. Пловдив и полето са температулните инверсии – 81% от времето през 

годината. Разликата между долната и горна граница на инверсията през лятото е 1 °С, при средна 

мощност 150-170 m, а през зимата до 19,4 °С, при средна мощност 720 m (максимална 1600 m).  

За гр. Пловдив, през цялата година доминиращ е западният вятър – 33-60%, следван от този от 

изток – 16-33% и тези от югозапад и югоизток – до 10%. Оградните планини и коритообразна 

морфоструктура на Пловдивското поле са причина за слабите ветрове (0-5 m/s), като ветровете със 

скорост до 1 m/s заемат 95% от времето в годината, тези със скорост 2-4 m/s – от 5 до 30%. Местните 

ветрове са долинният бриз и фьона. При нахлуване на въздушни маси от долинния бриз се наблюдават 

температурни инверсии, съпроводени от мъгли, а при тези от фьона – зимните температури рязко се 

покачват.  

Влажността на въздуха се формира от температурата на атмосферата, овлажняването на 

постилащата повърхност и от вятъра. Средната годишна относителна влажност в Пловдив е 73%, най-

висока през месец декември – 86% и най-ниска през юли и август – 62%.  

Мъглите са често явление в гр. Пловдив. Факторите, които ги формират, са високата честота на 

температурните инверсии, слабите ветрове и наличието на по-големи количества аерозоли във 

въздушния басейн. Средно годишно в 33.3 дни от годината времето е с мъгла (срещу 23.8 в Пещера и 

11.5 в Хисаря).  

Показател за неблагоприятните климатични особености на гр. Пловдив е и броят ясни и 

мрачни дни; средногодишно ясни са 79 дни, а мрачни – 104.  

Средногодишната сума на валежите – 540 mm (най-ниски в региона), с максимум през месец 

февруари - 332 mm и минимум през месец август - 31 mm.  
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Снежната покривка предоставя най-добри възможности за подхранване на почвените 

хоризонти с влага – спокойно и без ерозия. Средномесечния и годишен брой дни със снежна покривка 

е: януари – 11, февруари – 5, ноември – 1, декември – 6, ср. год. – 23 дни. Средната височина на 

снежната покривка е между 2 и 4 сm, средно максималната – между 6 и 13 сm, а абсолютният 

максимум е 52 сm. Поради честия преход на температурата през 0 °С, снежната покривка рядко 

издържа до нов снеговалеж.  

В ДОВОС ще бъде представен анализ на климатичните условия и ще бъдат изведени основните 

заключения по отношение на климатичните особености на района, с цел да бъде направена оценка на 

потенциалното въздействие от реализацията на инвестиционното предложение. 

1.2. Качество на атмосферния въздух 

Мониторинг на качеството на атмосферния въздух на територията на община Пловдив се 

извършва с постоянни измервания в пунктовете за мониторинг, които са част от Националната система 

за мониторинг на качеството на въздуха: 

- АИС „Каменица“ (Pld2) (старо име "Евмолпия") с код BG0051A (115678419) - фонов 

пункт в централната градска част с предимно жилищно застрояване и средна 

интензивност на автомобилния поток (28 000 бр. МПС на денонощие) по бул. 

„Източен“);  

- АИС „Ж.К.Тракия“ (Pv5) с код BG0072A - транспортно ориентиран пункт, разположен 

на територията на р-н „Тракия“ на кръстовището на бул. „Освобождение“ и ул. 

„Съединение“, даващ информация за замърсяването от автомобилния транспорт в 

непосредствена близост до пътното платно. 

Броят на ПМ на територията на община Пловдив е в съответствие с нормативните изисквания, 

съгласно Приложение № 7 към чл. 12 на НАРЕДБА № 12/2010 г. за норми за серен диоксид, азотен 

диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (Обн., 

ДВ, бр. 58/2010 г.) (НАРЕДБА № 12/2010 г.) и Заповед № РД-969/21.12.2013 г. на Министъра на 

околната среда и водите, в която е посочен броят на пунктовете за мониторинг на атмосферния въздух 

в страната, в т. ч. и за „Агломерация Пловдив“. 

През последните години се регистрират превишения на нормите за съдържание в атмосферния 

въздух на ФПЧ10, ФПЧ2.5 , полициклични ароматни въглеводороди и NO2. 

Резултатите от измерванията в община Пловдив показват, че въпреки положените усилия от 

страна на общинска администрация и изпълнението на редица комплексни мерки за намаляване на 

нивата на замърсителите и подобряване на качеството на въздуха не са постигнати очакваните 

резултати и не е постигнато съответствие с нормативно установените стойности за концентрации на 

посочените замърсители в атмосферния въздух. 

Може да се обобщи, че всяка година се наблюдават превишения на нормите за съдържание на 

вредни вещества в атмосферата почти винаги при наличието на един или няколко неблагоприятни 

климатични фактори основно през зимния сезон, което обяснява същественото влияние на изгарянето 

на твърди горива за отопление от населението. 

Другите източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на 

община Пловдив могат да се обобщят в няколко сектора, подредени по тяхната степен на влияние: 

• битово отопление с най-съществен принос; 

• транспорт;   

• промишленост; 

• строителство и ремонт;  

• почистване и зимно опесъчаване.  
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Община Пловдив има разработени две отделни програми за подобряване на качеството на 

атмосферния въздух с планове за действие към тях за постигане на нормативните стойности за 

замърсителите ФПЧ10, ФПЧ22.5,  азотен диоксид и полициклични ароматни въглеводороди, приети с 

Решение № 223, взето с Протокол №15 от 16.06.2011 г. и Решение № 373, взето с Протокол №17 от 

17.10.2013 г. на Общински съвет-Пловдив.  

И двете програми са с изтекъл период на действие, като в момента се изпълняват 

компенсаторни мерки, приети от членовете на Програмен съвет за оценка и управление на КАВ на 

територията на Община Пловдив, на заседание проведено на 21.03.2014г. и са в сила до приемане нова 

разработка/актуализация и план за действие, които ще бъдат изготвени по проект „Разработване на 

„Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив“ 

и План за действие към същата за периода 2018 - 2023г.”, регистриран в ИСУН 2020 с № 

BG16М1ОР002-5.002-0011 по процедура № BG16М1ОР002-5.002 „Разработване/актуализация на 

общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по оперативна програма „Околна среда 

2014 – 2020 г. 

В ДОВОС ще бъдат разгледани подробно данните от мониторинг на КАВ за оценка нивата на 

замърсяване на атмосферния въздух в община Пловдив. 

Ще бъде направена и подробна оценка на замърсяването на въздуха в резултат на 

изпълнението на дейностите за реализация на инвестиционното предложение на община Пловдив. 

2. Повърхностни и подземни води 

2.1. Повърхностни води 

Характерни особености на района 

Съществен елемент от градската среда на гр. Пловдив е р. Марица, която го пресича от запад 

на изток. Наклонът на коритото на реката е малък от 0,8 до 0,9%, поради което тя често се е разливала 

в околната низина при прииждане. 

Марица има голямо значение за развитието на гр. Пловдив, като неизчерпаем източник за 

напояване, особено на подземна вода, водоснабдяване, хигиенизиране, воден източник за 

промишлеността и като един много важен климатичен фактор.  

Освен несъмнените ползи за града, реката е предизвиквала и проблеми – много наводнения са 

нанасяли големи щети, поради което през 1937г. започва облицоване с камъни на десния бряг на 

реката. Облицовката не е била завършена и през 1957 г. високите води заливат голяма част от кв. 

Филипово. Впоследствие Общината взема мерки за почистване на коритото и пълно облицоване на 

двата бряга в района на града. Това спасява Пловдив при катастрофалните наводнения в България през 

2005 г.  

Сиенитните хълмове са свързани помежду си със скални седловини, които са по-високи от 

нивото на Марица, поради което родопските притоци на реката ги заобикалят от запад и изток. Те са с 

хидравлична връзка с подземните води около града и имат съществено значение за водоснабдяването 

от сондажни кладенци.  

Главен воден ресурс и водоприемник в землището на Община Пловдив е река Марица. Тя се 

определя като най-голямата река в страната и на Балканския полуостров след Дунав с водосборна 

област до устието си от 53 000 км2, а до държавната граница между България и Гърция - 21 992 км2. Тя 

е и най-пълноводната река в България.  

Река Марица попада под следния идентификатор R 12 (TR20) – Голяма равнинна река, 

съгласно Типология  Б от Приложение II на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС. 

Река Марица е най-голямата река на Балканския полуостров. Нейният водосбор е гъсто 

населен, с високо развита индустрия и интензивно земеделие. Най-големият град по протежението й е 

град Пловдив, който от дълбока древност е свързан с преминаващата през него река. Дължината на р. 

Марица на територията на община Пловдив е около 12 719 м – от околовръстен път “Изток” до моста 
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на околовръстен път “Запад”, от км 182+745 до км 195+464. Широчината на речния участък на реката 

на територията на Общината се променя от 100 до 600 m. Коритото на реката е изградено от алувиални 

наслаги, представени от глинести пясъци, пясъци и чакъли. Наклонът на реката в чертите на града е 

много малък – 0,13%, поради което течението се характеризира с пренасянето и отлагането на твърдия 

отток. По-голямата част от реката е коригирана, с пълно облицоване на двата бряга в района на града. 

Към 2012 г. продължава корекцията на р. Марица от км 2+884 до км 3+434. В този участък, се 

извършва изграждане на бетонова подпорна стена за предпазване на терена както за левия, така и за 

десния бряг от заливане. Извършва се редовно почистване от дървесна и храстова растителност, което 

пази Пловдив от високите води при наводнения. 

Участъкът от река Марица, протичащ през територията на гр. Пловдив, съгласно Планът за 

управление на речните басейни (ПУРБ) е определен с код BG3MA500R217 и име „Река Марица от 

р.Въча до р.Чепеларска,ГК-2, 4,5 и 6 и Марковки колектор “.  

Екологичното състояние на реката е умерено. По отношение на биологичните показатели-

умерено, а по отношение на химични показатели–добро. Изместващи показатели (2014 г.) са   

макрозообентос,фитобентос, макрофити, NO3, Nобщ, PO4, Pобщ. 

Целите за опазване на околната среда за екологичното състояние на реката, съгласно ПУРБ 

2014-2021 г. са постигане на добро състояние по макрозообентос,фитобентос, макрофити, NO3, Nобщ, 

PO4, Pобщ, със срок за изпълнение 2016-2021г. Изключения за екологично състояние - чл. РДВ, ЗВ- 

4(4)(а)(i) от РДВ. Чл.156в,т.1, а) от ЗВ. 

 Химичното състояние  е добро. Изместващи показатели-няма. Целите за опазване на околната 

среда за химичното  състояние на реката, съгласно ПУРБ 2014-2021 г. са опазване на доброто химично 

състояние и предотвратяване влошаването, със срок за постигане 2015 г. Изключения за химичното 

състояние - чл. РДВ, ЗВ – няма. 

На територията на гр. Пловдив в р. Марица се влива река Първенецка. Кодът на тялото, 

определен за „Река Първенецка от вливане на река Пепелаша до устие“ е BG3MA500R126. 

Първенецка (Тъмръшка) река е река в Южна България – Област Пловдив, общини Родопи и  

Пловдив, десен приток на река Марица. Дължината ѝ е 37 км. 

Първенецка река извира на 1 816 м н.в., на 500 м западно от връх Модър (1 992 м) в рида 

Чернатица на Западните Родопи под името Рибеново дере. Тече в посока север-североизток в дълбока, 

гъсто залесена долина. След ДГС „Тъмръш“ (на мястото на заличеното село Тъмръш) се нарича 

Тъмръшка река. След устието на най-големия си приток Лилковска (Дормушевска) река навлиза в 

много дълбок и красив каньон. Преди село Храбрино излиза от каньона, а при село Първенец навлиза 

в Горнотракийската низина, където коритото ѝ коригирано с водозащитни диги. Влива се отдясно в 

река Марица на 164 м н.в., в западната част на Пловдив. 

Площта на водосборният басейн на реката е 217 км2, което представлява 0,4% от водосборния 

басейн на Марица, а границите на басейна ѝ са следните: 

• на изток и югоизток – с водосборния басейн на Чепеларска река, десен приток на 

Марица; 

• на югозапад и запад – с водосборния басейн на река Въча, десен приток на Марица; 

Реката е с дъждовно-снежно подхранване, като максимумът е в периода април-май, а 

минимумът – август-септември. Среден годишен отток при село Храбрино – 1,62 м3/сек.  

В Горнотракийската низина водите ѝ се използват за напояване и отчасти за промишлено 

водоснабдяване. 

Екологичното състояние на реката е умерено. По отношение на биологичните и химични 

показатели–умерено. Изместващи показатели (2014 г.) са   макрозообентос и Nобщ . Целите за опазване 

на околната среда за екологичното състояние на реката, съгласно ПУРБ 2014-2021 г. са постигане на 
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добро състояние по макрозообентос и Nобщ , със срок за изпълнение 2016-2021г. Изключения за 

екологично състояние - чл. РДВ, ЗВ- 4(4)(а)(i) от РДВ. Чл.156в,т.1, а) от ЗВ. 

 Химичното състояние  е неизвестно. Изместващи показатели-няма. Целите за опазване на 

околната среда за химичното  състояние на реката, съгласно ПУРБ 2014-2021 г. са Постигане на добро 

състояние или опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването, със срок за 

постигане - неизвестно. Изключения за химичното състояние - чл. РДВ, ЗВ – няма. 

На територията на гр. Пловдив в р. Марица се влива и река Пясъчник. Кодът на тялото, 

определен за „Река Пясъчник, от яз. Пясъчник до устие и ГОК-3, Строево, Труд“ е 

BG3MA500R118. 

Пясъчник е в Южна България – Област Пловдив, общини Хисаря, Съединение, Марица  и  

Пловдив, ляв приток на река Марица. Дължината ѝ е 72 км, която ѝ отрежда 44-то място сред реките 

на България. 

Река Пясъчник води началото си от 1 512 м н.в., на 300 м западно от връх Шилигарка (1 577 м) 

в Същинска Средна гора, под името Меча река. По цялото си протежение реката тече в югоизточна 

посока – до село Старосел в дълбока долина, а след язовир „Пясъчник“ – в Горнотракийската низина, 

където коритото ѝ е коригирано с водозащитни диги. Влива се отляво в река Марица на 155 м н.в., в 

североизточната част на град Пловдив. 

Площта на водосборният басейн на реката е 663 км2, което представлява 1,25% от водосборния 

басейн на Марица, а границите на басейна ѝ са следните: 

• на югозапад – с водосборния басейн на река Потока; 

• на северозапад – с водосборния басейн на река Луда Яна; 

• на север, североизток и изток – с водосборния басейн на река Стряма. 

Реката е с дъждовно-снежно подхранване, като максимумът е в периода февруари-юни, а 

минимумът – юли-октомври. Среден годишен отток при село Любен – 2,3 m3/s, като нивото на реката 

зависи изцяло от изпускането на води от язовир „Пясъчник“ и през по-голямата част от времето е 

напълно безводна. 

Въпреки, че коритото на реката в Горнотракийската низина  навсякъде е коригирано с 

водозащитни диги невъднъж река Пясъчник е излизала от дигите и е наводнявала околните райони. 

Почти 100% от водите на реката се използват за напояване в Горнотракийската низина . 

Екологичното състояние на реката е умерено. По отношение на биологичните и химични 

показатели–умерено. Изместващи показатели (2014 г.) са   макрозообентос, NН4, PO4. Целите за 

опазване на околната среда за екологичното състояние на реката, съгласно ПУРБ 2014-2021 г. са 

постигане на добро състояние по макрозообентос NН4, PO4 , със срок за изпълнение 2016-2021г. 

Изключения за екологично състояние - чл. 4(4)(а)(i) от РДВ. Чл.156в,т.1, а) от ЗВ. 

 Химичното състояние  е неизвестно. Изместващи показатели-няма. Целите за опазване на 

околната среда за химичното  състояние на реката, съгласно ПУРБ 2014-2021 г. са-  постигане на 

добро състояние или опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването, със 

срок за постигане - неизвестно. Изключения за химичното състояние – няма. 

Управлението на водите се извършва на басейново ниво. За постигане на добро състояние на 

водите и свързаните с тях екосистеми е разработен План за управление на речните басейни (ПУРБ) от 

Басейнова Дирекция – ИБР с център град Пловдив. 

Други водни обекти и мелиоративни съоръжения 

На река Марица съществува баражно съоръжение за завиряване, пуснато в експлоатация 1975 

година. Целта за изграждане е завиряване на реката с цел използването й за круизни разходки с 

корабчета по протежението на реката, в границите на град Пловдив и изграждане на атракциони.  
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Съоръжението е ползвано за няколко години, като с течение на времето има затихващи 

функции.  

Към днешна дата съоръжението се поддържа в изправност, но не се използва неговата 

функционалност. Изградено е от повдигателни (редукторни) механизми, пет броя цилиндри (с тежест 

50 тона всеки). Задвижват се с електромотори. Съоръжението е снабдено с дизелов агрегат, който 

осигурява електричен ток за едновременното задвижване на всички цилиндри. 

На територията на Общината най-голямата водна площ е гребният канал, който е спортно-

атракционно водно съоръжение, открито през 1989 г. Той заема площ от 296,4 дка. Приблизителните 

размери на канала са: дължина – 2280 m, средна широчина – 130 m, дълбочина – 2,5 м. Обемът на 

водната маса в гребния канал е около 75 000 м3. Дъното на гребния канал е застлано с фолио, което е 

от съществено значение за предотвратяване размътването на водата и за по-лесното почистване на 

дъното му. 

Гребният канал се охранява и не съществува опасност от замърсяване с битови и други 

отпадъци от района. 

Едно от най-големите инвестиционни намерения на Община Пловдив е изготвянето на 

комплексен проект „Дублиращ Гребен канал – Екопарк Марица”, включващ изграждането на 

дублиращ гребен канал за състезатели, северно от съществуващото олимпийско съоръжение, зеленина 

и обществено обслужваща дейност по плана на Спортен комплекс „Отдих и култура“ и паркова зона. 

Това ще е придобивка за всички пловдивчани, тъй като са предвидени множество атракции за всички 

граждани и гости на града – риболов, плажен волейбол, зелено училище и много други. 

Инвестиционното намерение включва: 

• Зона за високо спортно майсторство – представлява цялото трасе на канала с обща 

дължина от 2150 м, разделено с плавен завой около устоите на пешеходния мост над съществуващия 

канал. Ширината на канала е 45 м мерено по водната повърхност, дълбочината е 1,50 м. Отстоянието 

от съществуващия гребен канал е 20 м. 

• Паркова зона; 

• Зона за активен отдих – фитнес на открито, бягане и гимнастика;  

• Зона за пасивен отдих, разходки и общуване; 

• Игрова зона с детски площадки, игрища за деца с максимално широк диапазон от 

възрастови групи, детски кампус, скаутски занимания, кула за бънджи скокове;  

• Зона за водни спортове и атракции - спортен риболов, лодки, водни скутери, сърф, 

водни колела, водни ски, воден сървайвър, „лодка за разходка” и детски сектор – водни сфери и 

цилиндри, водни „обувки”. На подходящо място (извън зоните от Натура 2000) е предвидено 

уширение на трасето (до 100 м) за осигуряване на възможност за изграждане на съоръжение „Cable 

ski” – с габарити на трасето между макарите 260/50 м и буферна зона до бреговете 23 м; 

• Смесена зона – територия предвидена за „екологичен компенсатор“ - Изразява се в 

създаване на естествена водно-блатна среда за обитаване от характерни видове птици и водни 

растения, както и буферна зона от защитена с контролиран достъп земновлажна територия, 

осигуряваща необходимия сервитут за спокойствието на пребиваващите птици. 

Други водни площи на територията на Общината са: северен облекчителен канал (има изготвен 

проект и каналът ще бъде оформен като тръбопровод), северен обходен канал (бивш ГК-2) (извършва 

се превръщането му в тръбопровод), отводнителен канал от Асеновградския надлез до Ягодовско 

шосе, биотоп – кв. “Коматево”, биотоп – кв. “Прослав”, резервоар за вода “Стъкларски завод”.  

На територията на община Пловдив няма езера и минерални извори. 

В ДОВОС при консултациите с БДИБР с център гр. Пловдив ще бъдат изяснени 

идентифицираните повърхностните водни тела в района съгласно действащия ПУРБ за периода 
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2016-2021 г. Ще се опишат състоянието, разгледани и оценени евентуалните въздействия върху тях 

от реализацията на инвестиционното предложение съгласно изискванията, поставени в ПУРБ – 

Програма от мерки за повърхностните водни тела и в съответствие с информацията и 

препоръките, получени в рамките на консултациите с БД и РИОСВ. 

Ще бъде анализирана евентуалната му връзка с основните замърсители, идентифицирани за 

района - земеделие, транспорт и населените места, разгледани като точкови или дифузни и 

очакваните промени - положителни  или отрицателни или липсата на такива. 

По предварителни разчети от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква 

въздействие върху съществуващите хидроложки условия на района и върху режима и качеството на 

повърхностните води. 

Съгласно Приложение № 1 към Заповед №РД-03-152/08.08.2013 г. Данни за определените 

РЗПРН в Източнобеломорски район, Община Пловдив попада в обхвата на РЗПРН 

BG3_APSFR_МА_05, със степен на риск висок.  

В ДОВОС ще бъдат разгледани мерките, съгласно Плана за управление на риска от 

наводнения на Източно беломорски район за басейново управление 2016 - 2021 г. 

2.2. Подземни водни тела 

Подземните води в района за община Пловдив са от голямо значение, тъй като по-голямата 

част населението на Общината и промишлените предприятия се водоснабдяват от подземните води 

чрез изградените сондажни и шахтови кладенци.  

На територията на община Пловдив са разположени във водоносните слоеве кватернер и 

неоген-кватернер подземни водни тела с код BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – 

Горнотракийска низина и с код BG3G00000NQ018 Порови води в Неоген – Кватернер – Пазарджик – 

Пловдивския район. 

ПВТ- „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина “ 

A. Код на ПВТ- BG3G000000Q013 

B. Тип на ПВТ-безнапорен 

C. Населени места в община Пловдив-Пловдив 

D. Вертикална позиция, хоризонти (1,2,3,)-1 

E. Площ на ПВТ,км2-2818,07 

F. Разкрита площ, км2-2818,07 

G. Характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване - песъкливи 

глини, валуни, чакъли 

H. ПВТ, от които зависят пряко водни екосистеми и/или сухоземни системи- 

BG0002010 Язовир Пясъчник, BG0002016 Рибарници Пловдив, BG0002057 Бесапарски ридове, 

BG0002069 Рибарници Звъничево, BG0002081 Марица – Първомай, BG0002086 Оризища Цалапица, 

BG0002087 Марица – Пловдив, BG0000291 Гора Шишманци, BG0000255 Градинска гора, BG0000287 

Меричлерска река, BG0000424 Река Въча – Тракия, BG0000578 Река Марица, BG0000289 Трилистник 

Натиск и въздействие  върху количественото състояние 

- Естествени ресурси на ПВТ- л/с-8677,77 

- Разполагаеми ресурси - л/с- 7941,50 

- Разрешени водни количества (средногодишни) - л/с-5728,91 

- експлоатационен индекс - %-72 

Район на значим натиск-значим натиск 



Задание за обхват и съдържание на ОВОС на ИП за: „Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в 

границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстен път до изградения шлюз в източния край на гр. 

Пловдив” 

 

 

 
    Възложител: Община Пловдив  38 

Водно ниво 

- НВВН при ненарушено от черпене филтрационно поле, м- 

- НВ на допустимото понижение на ВН, м- 

Необходимо за екосистемите количество- 736 

 

ПВТ- „Порови води в Неоген - Кватернер -  Пазарджик - Пловдивския район“ 

A. Код на ПВТ- BG3G00000NQ018 

B. Тип на ПВТ-напорен 

C. Населени места в община Пловдив- 

D. Вертикална позиция, хоризонти (1,2,3,)-1,2 

E. Площ на ПВТ,км2-4013,81 

F. Разкрита площ, км2-1250,19 

G. Характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване - песъкливи 

глини, пясъци,чакъли 

ПВТ, от които зависят пряко водни екосистеми и/или сухоземни системи- BG0000438 Река 

Чинардере, BG0001031 Родопи – Средни, BG0002081 Марица – Първомай, BG0002010 Язовир 

Пясъчник, BG0002073 Добростан, BG0002015 Язовир Конуш 

Натиск и въздействие  върху количественото състояние 

- Естествени ресурси на ПВТ- л/с-3415,96 

- Разполагаеми ресурси - л/с- 3116,79 

- Разрешени водни количества (средногодишни) - л/с-3797,23 

- експлоатационен индекс - %-122 

Район на значим натиск-значим натиск 

Водно ниво 

- НВВН при ненарушено от черпене филтрационно поле, м- 

- НВ на допустимото понижение на ВН, м- 

Необходимо за екосистемите количество- 299 

Оценката на риска от непостигане на добро количествено състояние и за двете подземни 

водни тела е в риск.  

Резултатите от оценка на риска на базата на определения значим точков и дифузен натиск и 

анализът на резултатите от мониторинг на подземни води е  в риск. 

Обща оценка на химичното състояние на ПВТ е лошо.  

В рамките на общата цел на ПУРБ за подземните води и свързани с тях екосистеми е поставена 

стратегическата цел Постигане на съответствие със стандартите за качество на подземните води, 

предназначени за питейно-битово водоснабдяване съгласно Наредба № 12 към ЗВ, със срок 2027 г. За 

постигане на „добро състояние” на подземните води е необходимо постигане на „добро химично 

състояние” и „добро количествено състояние”. 

В близост до р. Марица са разположени водоизточници от подземни води за водоснабдяване на 

гр. Пловдив. 
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Водоизточници и Помпена станция “Север”– 9 бр. тръбни кладенци, разположени на 

северния бряг на р. Марица преди гр. Пловдив. Водовземането е от подземно водно тяло 

BG3G00000NQ018 Порови води в Неоген – Кватернер - Пазарджик – Пловдивския район. За 

водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на гр. Пловдив е учредена санитарно-

охранителна зона със Заповед № СОЗ – М -24 от 03.08.2005г.  

Водоизточници и Помпена станция “Юг”– 20 бр. тръбни кладенци, разположени на южния 

бряг на р. Марица преди гр. Пловдив. Водовземането е от подземно водно тяло BG3G00000NQ018 

Порови води в Неоген – Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район. За водоизточниците за 

питейно-битово водоснабдяване на гр. Пловдив е учредена санитарно-охранителна зона със Заповед 

№ СОЗ – М -36 от 05.01.2006г. Съгласно режима в тази зона в пояс IІІ-ти на санитарно- 

охранителната зона се ограничава добив на подземни богатства, в т. ч. инертни и строителни 

материали под водното ниво. 

Водоизточници и Помпена станция “Юг”– 10 бр. тръбни кладенци, разположени на 

северния бряг на р. Марица след вливането на р. Пясъчник. Водовземането е от подземно водно тяло 

BG3G00000NQ018 Порови води в Неоген –Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район. За 

водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на гр. Пловдив е учредена санитарно-

охранителна зона със Заповед №СОЗ – М – 66 от 25.10.2006г.Съгласно режима в тази зона в пояс IІІ-

ти на санитарно-охранителната зона се ограничава добив на подземни богатства, в т. ч. инертни и 

строителни материали под водното ниво. 

Тръбен кладенец за питейно-битово водоснабдяване на предприятие за производство на 

чанти и други изделия за пътуване “Чайка-97”АД е разположен в югоизточната част на гр. Пловдив 

в регулацията. Водовземането е от подземно водно тяло BG3G00000NQ018 Порови води в Неоген – 

Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район. 

 

В таблица 3 са представени зоните за защита на питейните води от подземни водни тела, в 

обхвата на които попада община Пловдив.  

Таблица 3: Регистър на зоните за  защита на питейните води от подземни водни тела на 

територията на БДИБР, съгласно ПУРБ 2016-2021, в обхвата на които попада ИП 

Наименование ПВТ Код на ЗЗВ Код на ВТ 

Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина* BG3DGW000000Q013 BG3G000000Q013 

Порови води в Неоген - Кватернер -  Пазарджик - Пловдивския район BG3DGW00000NQ018 BG3G00000NQ018 

 

В Доклада за ОВОС ще се разгледа състоянието на ПВТ и ще се оцени и прогнозира 

въздействието от реализацията на инвестиционното предложение върху количественото, 

химичното и екологично състояние в съответствие с предоставената ни информация и направени 

препоръки. 

В ДОВОС следва да се изясни и анализира засягането на зони за защита на водите съгласно 

чл. 119 а, ал.1, т.5 от Закона за водите – защитените територии и зони, обявени за опазване на 

местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на 

водите е важен фактор за тяхното опазване. 

3. Земни недра и почви 

3.1. Земни недра 

По картограмата на страната в М 1:100 000 районът на инвестиционното предложение попада в 

картен лист Пловдив. Районът на инвестиционното предложение е зает от кватернерни наслаги. 

КВАТЕРНЕР 

Алувиални образувания  
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Изграждат заливната и надзаливните тераси на р. Марица и по-големите и притоци — Стряма, 

Пясъчник и Чепеларска. Характерно за притоците на р. Марица е асиметричното развитие на 

заливната тераса вследствие на бавно преместване на руслата им на изток. 

Плейстоценските алувиални образувания се разполагат върху размивната повьрхност на 

Ахматовската свита и покриват пролувиалния конус на р. Чепеларска; а холоценскитс са вложени и в 

алувиално-пролувиалните образувания. 

Изградени са от пясъци, чакъли и гравии. Пясъците са разнозърнести, рахли или слабо споени, 

сивожълтеникави до жълтеникави. На места, особено в по-дребнозърнестите разновидности, имат 

добре изразена коса слоистост. Чакьлите са изградени от добре заоблени, разнообразни по състав 

късове.  

В доклада за ОВОС ще се направи характеристика на земните недра съобразно наличната 

информация. 

 Сеизмичност 

Съгласно карта на сеизмичното райониране на България, ДВ, бр.102/2005 г.,  района на 

разглежданото инвестиционно предложение  е със сеизмична интензивност от IХ-та степен по скалата 

на Медведев-Шпонхоер-Карник и сеизмичен коефициент 0.27.  

Подземни богатства: В района на инвестиционното предложение няма регистрирани 

находища на полезни изкопаеми. 

В Доклада за ОВОС ще се направи характеристика на земните недра съобразно наличната 

информация. 

3.2. Характеристика на почвите в района 

Инвестиционното предложение на община Пловдив е „Проект за укрепване и социализация на 

речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстния 

път до изградения шлюз в източния край на град Пловдив“. 

Според генерализираната схема на почвите в България (по FAO), , почвите в района на 

инвестиционното предложение могат да се характеризират по следния начин: 

Ордери – А – почви несвързани със зонални климатични условия 

Типове: Наносни (Fluvisols, FL). 

Подтип: богати(eutric, FLc), бедни(dytric, FLd) и карбонатни(calcaric, FLe) . 

Това са млади почви, които се образуват от съвременните речни наноси. Решаващо значение 

при формирането им оказват повишеното ниво (от 1 до 3 cm дълбочина) на почвените води, както и 

различното им обрасване с растителност. Наносни почви има покрай всяка река, но най-обширни и 

представителни площи заемат по поречията на реките Марица, Тунджа, Дунав и Дунавските острови. 

Характеризират се със следните общи особености: формират се винаги на заливната и първата 

надзаливна тереса на реките; подложени са на периодично (може да не е ежегодно) заливане и 

натлачване на нови наноси; при естествени условия върху тях расте водолюбива растителност – 

дървесна (елша, върба, топола, бряст, полски ясен) и тревно-ливадна (власатка и др.). 

По време на строителството е възможно да се окажат следните въздействия върху почвите: 

• Замърсяване (локално и кратковременно) със строителни отпадъци и строителни материали на 

строителните площадки и прилежащи зони. 

• Утъпкване и уплътняване на почви в терени, предвидени за озеленяване. Уплътняването е 

отстранимо с агротехнически мероприятия; 

• Засягане и унищожаване на хумусния слой на мястото на предвидените за строителство сгради. 
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В доклада за ОВОС ще бъдат разгледани и оценени очакваните въздействия върху почвите в 

резултат от реализацията на обекта. Ще бъдат набелязани мерки за намаляване отрицателното 

въздействие върху земите и почвите от реализацията на обекта. 

4. Биологично разнообразие. Защитени природни територии и зони 

4.1. Биологично разнообразие 

Районът на инвестиционното предложение попада в Среднобългарския биогеографски район, 

подрайон Горнотракийска низина /Груев, Кузманов, 1994/, характеризиращ се с предимно равнинен 

характер, интензивно земеделие и значителна урбанизация. Биогеографското райониране се различава 

незначително от физико-географското, но при всички случаи предопределя до голяма степен бедно по 

състав и обилие биологично разнообразие, съхранено основно по склоновете на предпланинските 

възвишения и местата с екотонен ефект - равнинни гори и реки, какъвто е и разглеждания случай. 

Почвите са предимно канелени горски, чернозем-смолници, алувиално-делувиални, хумусно-

карбонатни и антропогенни. Съгласно  геоботаническото  райониране  на  България  (Бондев,  1997 г.)  

територията попада в Македоно-Тракийска провинция - Горнотракийски окръг.  Средиземноморското 

влияние навлиза по долината на река Марица. Равнинният район е характерен с разпръснати малки 

комплекси гори сред работните земи. Характерните горски съобщества са сравнително малко и са 

съставени от цер (Quercus ceris), благун (Quercus frainetto) и келяв габър (Carpinus orientalis).От 

южноевксинските видове са характерни навлезлите от към Черноморския басейн битински синчец 

(Scilla bythynica), форскалева какула (Salvia forskahlei), златно секирче (Lathyrus), кримско зарасличе 

(Symphytum tauricum), полски ясен (Fraxinus oxycarpa).От азиатските форми можем да споменем 

ресничест гарвански лук (Ornithogalum fimbriatum), скрипка (Smilax excelsa), теснолистно клинавче 

(Astragalus angustifolius), паче гнездо (Alkanna tinctori), прангос (Prangos ferulacea), прав звездан (Lotus 

strictus) и др.Фауната е богата на южни топлолюбиви видове. Безгръбначните са представени от 

множество субмедитерански и източно-средиземноморски, както и предноазиатски видове. 

Гръбначните включват комплекс от европейски, евросибирски и холопалеарктични видове. Наред с 

тях, са разпространени и много топлолюбиви средиземноморски, преходно-средиземноморски, 

предноазиатски и степни форми. Характерни за подрайона са големият брой топлолюбиви и широко 

разпространени в Южна България земноводни, влечуги, птици и обитаващи откритите низини, ровещи 

и други бозайници. Поречието на река Марица е важен биокоридор, свързващ екосистемите и 

биоценозите във водосбор, обхващащ почти 1/5 от площта на страната. 

4.2. Защитени територии и зони 

Инвестиционното предложение на възложителя община Пловдив, е за  „Изготвяне на проект 

за укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка 

от пътния възел на околовръстния път до изградения шлюз в източния край на град Пловдив“, с 

възложител Община Пловдив.  

 Поземлен имот № 56784.510.524, част от инвестиционното предложение попада в границите на 

защитена местност „Нощувка на малък корморан“, обявена със заповед № РД-644/05.09.2006 г. на 

Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 85/2006 г.), промяна в режима на дейностите със 

Заповед № РД-139/18.02.2014 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 24/2014г.). 

Защитената територия е разположена в землището на град Пловдив, община Пловдив, с. Костиево, 

община Марица и с. Оризари, община Родопи  площ от  82.09 ха.     

 Защитена местност „Нощувка на малък корморан“, обявена със заповед № РД-644/05.09.2006 г. 

на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 85/2006 г.), промяна в режима на дейностите със 

Заповед № РД-139/18.02.2014 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 24/2014г.). 

Целите на обявяване на защитената местност са опазване местообитание, място за почивка и 

струпване по време на миграция на малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus).   

Режимът на дейности в защитената територия включва:  

1. Забранява се изсичане и опожаряване на дървета; 
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2. Забранява се добив на пясък и други инертни материали, с изключение на добив съгласно 

издадените до влизането на тази заповед в сила разрешителни от Басейнова дирекция за управление на 

водите - Източно-Беломорски район, Пловдив; 

3. Забранява се ловуване; 

4. Забранява се строителство, с изключение на хидротехнически съоръжения за осигуряване 

проводимостта на реката, инфраструктурни съоръжения с национално значение, както и ремонт и 

поддръжка на съществуващата инфраструктура. 

В непосредствена близост до територията предвидена за реализация на инвестиционното 

предложени са разположени следните защитени територии, както следва: 

- Природна забележителност „Младежки хълм“ 

Защитената територия е  разположена в землището на град Пловдив, община Пловдив с площ 

от 36.2 ha. Обявена е със Заповед №РД-466 от 22.12.1995 г., публикувана в бр. 3/1996 на Държавен 

вестник, на Министерството на околната среда и водите. 

За защитената територия има действащ план за управление, приет със Заповед №-РД-541 от 

26.05.2004 г., публикувана в бр. 57/2004 на Държавен вестник. През 2008 г. със Заповед № РД-903 от 

11.12.2008 г. е направена промяна в режима на дейностите в защитената територия.  

Режимът на дейности в защитената територия включва:  

1. Забранява се всякакво строителство, с изключение на предвиденото в плановете за 

управление на природните забележителности, както и поддържане на съществуващи сгради, алеи, 

паркови и инфраструктурни съоръжения; 

2. Забранява се разрушаване и изземване на скални маси; 

3. Забранява се унищожаване или увреждане на естествената и парковата растителност; 

4. Забранява се безпокоене на птиците, вземане на яйцата и малките им, разрушаване на 

гнездата; 

5. Забранява се палене на огън; 

6. Забранява се паша на домашни животни; 

7. Забранява се внасяне на нехарактерни растителни видове в границите на природната 

забележителност. 

Антропогенния фактор е определящия за формирането на сегашната флора и растителност в 

района на  Младежкия хълм, така и на останалите  пловдивските хълмове. Разположението на града 

сред околната плодородна равнина и близостта на пълноводната някога река Марица са причина за 

древното му човешко поселение. През всичкото това време хълма е пряко или косвено подложен на 

човешко въздействие, което е имало като резултат почти пълното унищожаване на първичната му 

растителност и изчезването на много видове от флората му, свързано с масово навлизане на 

анропофитни елементи (плевели и бурени).  

Особено пагубни за флората и растителността са били последните две-три столетия, когато 

хълмовете са били почти напълно обезлесени. По-късно – от края на ХІХ век, до днешни дни хълмът е 

бил изкуствено залесяван с декоративни дървета и храсти - чужди на първичната флора и 

растителност. 

-Природна забележителност „Данов хълм“  

Защитената територия е  разположена в землището на град Пловдив, община Пловдив с площ 

от 5.24 ha. Обявена е със Заповед  №.РД-466 от 22.12.1995 г., публикувана в бр. 3/1996 на Държавен 

вестник, на Министерството на околната среда и водите. 
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За защитената територия има действащ план за управление, приет със Заповед №-РД-541 от 

26.05.2004 г., публикувана в бр. 57/2004 на Държавен вестник. През 2006 г. със Заповед №. РД-591 от 

04.08.2006 г., е намалена площта на територията, а през 2008 г. със Заповед №. РД-903 от 11.12.2008 г. 

е направена промяна в режима на дейностите в защитената територия.  

Целите на обявяване на природната забележителност са запазване на ландшафта на уникални 

геоморфоложки образувания - част от тепетата в Пловдив.  

Режимът на дейности в защитената територия включва:  

1. Забрана за всякакво строителство, с изключение на предвиденото в плановете за управление 

на природните забележителности, както и поддържане на съществуващи сгради, алеи, паркови и 

инфраструктурни съоръжения; 

2. Забрана за разрушаване и изземване на скални маси; 

3. Забрана за унищожаване или увреждане на естествената и парковата растителност; 

4. Забрана за безпокоене на птиците, вземане на яйцата и малките им, разрушаване на гнездата; 

5. Забрана за палене на огън; 

6. Забрана за паша на домашни животни. 

По голямата част от Данов хълм е застроена, част от него – разрушена, а трета – стръмна и 

скалиста.  

Този хълм e най-силно повлиян, от човешка намеса, в сравнение с  останалите два - 

Бунарджика и Младежки хълм. Данов хълм от антични времена е в градските граници и само отделни 

елементи от  неговата флора и растителност подсказват какъв е бил техния някогашен състав. Особено 

пагубни за флората и растителността са били последните две-три столетия, когато той е бил почти 

напълно обезлесени. По-късно - от края на ХІХ век, до днешни дни хълмът е бил изкуствено залесяван 

с декоративни дървета и храсти - чужди на първичната флора и растителност. 

- Природна забележителност „Хълм на  освободителите“  /Бунарджик/ 

Защитената територия е  разположена в землището на град Пловдив, община Пловдив с площ 

от 22.00 ha. Обявена е със Заповед №.РД-466 от 22.12.1995 г., публикувана в бр. 3/1996 на Държавен 

вестник, на Министерството на околната среда и водите. 

За защитената територия има действащ план за управление, приет със Заповед №-РД-541 от 

26.05.2004 г., публикувана в бр. 57/2004 на Държавен вестник. През 2008 г. със Заповед №. РД-903 от 

11.12.2008 г., е направена промяна в режима на дейностите в защитената територия.  

Целите на обявяване на природната забележителност са запазване на ландшафта на уникални 

геоморфоложки образувания - част от тепетата в Пловдив.  

Режимът на дейности в защитената територия включва:  

1. Забрана за всякакво строителство, с изключение на предвиденото в плановете за управление 

на природните забележителности, както и поддържане на съществуващи сгради, алеи, паркови и 

инфраструктурни съоръжения; 

2. Забрана за разрушаване и изземване на скални маси; 

3. Забрана за унищожаване или увреждане на естествената и парковата растителност; 

4. Забрана за безпокоене на птиците, вземане на яйцата и малките им, разрушаване на гнездата; 

5. Забрана за палене на огън; 

6. Забрана за паша на домашни животни. 

Хълм Бунарджика, в сравнение с Младежкия хълм е много по-силно повлиян от човешката 

дейност. Само през последните стотина години тук са строени два паметника, летен театър, 
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ресторанти, шосе, алеи, обекти на техническата инфраструктура. Ниската източна част на хълма е 

превърната в парк, по-голямата част от западните му склонове са отдавна застроени. През последните 

години строителната експанзия е обхванала и северните му склонове. Горните части на източните, 

южните и западни склонове са стръмни и скалисти, почти лишени от почва. Повече почва има само по 

източния склон, на незаетия от строителство горна част на северен склон и на места по южния и 

западния склон. 
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Фигура 2: Местоположение на защитените територии в землището на гр. Пловдив, в близост до инвестиционното предложение
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• Защитени зони по Закона за биологичното разнообразие, попадащи в обхвата на 

инвестиционното предложение  

В териториалният обхват на инвестиционното предложение, попадат  две защитени зони част 

от екологичната мрежа Натура 2000, BG0002087 „Марица Пловдив“   по Директивата за опазване на 

дивите птици  (Директива 2009/147/ЕО)  и BG0000578 „Река Марица“ по Директивата за природните 

местообитания (Директива 92/43/ЕИО).  

➢ Защитена зона BG0002087 „Марица-Пловдив“  по Директивата за опазване на дивите 

птици 

Защитена зона „Марица-Пловдив“ е записана с идентификационен код BG0002087 и с площ 

1108.8113 ха. Тя е част от национална екологичната мрежа в частта й за защитените зони по чл.6, ал.1, 

т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, изграждани по европейската програма Натура 2000 в 

частта й за опазване на птиците от Директива 2009/147/ЕО). Обявена е със Заповед  № РД-836 от 

17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите.  

 Включва землищата или част от тях на 5 селища от 4 общини в рамките на Пловдивска и 

Пазарджишка област. Зоната обхваща коритото на река Марица от Говедаре и Стамболийски, до 

гребния канал в Пловдив, заедно с крайречната дървесна и храстова растителност, предимно върби 

(Salix spp.), елша (Alnus spp.) и тополи (Populus spp)/. Представлява важно местообитание за редица 

водоплаващи и водолюбиви птици. Островите и пясъчните коси в реката, както и дървесната и 

храстова растителност по бреговете й са най-важното място по поречието на река Марица за нощувка 

на световно застрашения вид малък корморан (Phalacrocorax pygmeus). Тук се намира най-голямата 

нощувка на вида по поречието на Марица и за цялата Тракийска низина. 

Минималната надморска височина е 163 м, средната 174 м, а максималната 193 м. 

Защитената зона се обявява с цел: 

- Опазване и поддържане местообитанията на видовете птици за постигане на тяхното 

благоприятно природозащитно състояние; 

- Възстановяване местообитанията на видовете птици, за които е необходимо подобряване на 

природозащитното им състояние. 

В границите на защитената зона се забранява: 

- паленето на тръстиковите масиви и крайбрежната растителност; 

- използването на пестициди и минерални торове в ливади и пасища; 

- намаляване площта на крайречните гори от местни дървесни видове.  

Предмет на опазване в защитена зона „Марица Пловдив“ с идентификационен код BG0002087 

са следните видове птици: 

➢ по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: 

Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Черен щъркел 

(Ciconia nigra), Поен лебед (Cygnus cygnus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis). 

 

 

 

➢ по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие: 

Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла 

(Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Лятно бърне (Anas 

querquedula), Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов 
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(Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Обикновена калугерица (Vanellus 

vanellus), Речна чайка (Larus ridibundus). 

Зоната включва територията на Защитена местност „Нощувка на малък корморан" /7.34 % от 

площта й/, обявена със Заповед № .РД-644 от 05.09.2006 г. на МОСВ на площ от 82.10 ха в землищата 

на селата Костиево, община Марица и Оризари, община Родопи, област Пловдив и гр. Пловдив с цел 

опазване местообитание, място за почивка и струпване по време на миграция на малък корморан 

(Phalacrocorax pygmaeus). 

➢ Защитена зона BG0000578 „Река Марица“ по Директивата за природните местообитания 

(Директива 92/43/ЕИО) 

Защитена зона „Река Марица“, с идентификационен код BG0000578, е една от защитените зони 

по Директива 92/43/ЕЕС /за местообитанията/ от национална екологичната мрежа Натура 2000 в 

частта й за защитените зони по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие. Общата й 

площ е 14 693.10 ха. 

Обхваща землищата или части от тях на 83 селища, обединени в 18 общини и 4 области.  

Предложението за обявяване  на защитената зона, е одобрено от Националния съвет по 

биологично разнообразие на 21.11.2006 г. и с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ 

бр.21/09.03.2007 г.). Документацията е внесена в Европейската Комисия през март 2007 г. и е одобрена 

от нея. Зоната е изключително важен биокоридор, свързващ зоните в цяла Южна България, тъй като 

река Марица е най-голямата река на Балканския полуостров. Тя има водосборна област до устието си с 

площ от 53 000 км2, а до държавната граница между България и Гърция - 21 084 км2. 

Зоната е предложена с оглед постигане на следните цели: 

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните 

популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона; 

- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на 

видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения, за 

тези местообитания, видов състав, характерни видове и условия на средата; 

- Възстановяване, при необходимост, на площта и естественото състояние на приоритетни 

природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, 

предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Минималната надморска височина в зоната е 37 м, максималната 386 м, а средната 198 м. 

Горите заемат 17% от поречието - 8 470 км², или 40% от цялата водосборна област. Характерна 

особеност за процентната  залесеност,  отнесена  последователно към отделните  хидрометрични 

станции на главната река е, че отначало в горното течение тя много бързо нараства (от  4.2 % при 

хидрометричната станция кота 1900 на 75.7%  при  хидрометричната  станция  гара  Белово),  след  

това  между  станция  гара Белово и Пловдив намалява на 55 %, като в целия интервал запазва същия 

процент и от Пловдив надолу до границата постепенно намалява и стига до 40%. 

В защитената зона предмет на опазване са следните типове природни местообитания включени 

в Приложение №1 на Закона за биологичното разнообразие и Приложение № 1 на Директива 

92/43/ЕЕС: 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ Покритие 

/ha/ 

Представи

телност 

Отн. 

площ 

Природна 

с-ст 

Цялостна 

о-ка 

3150 Естествени     еутрофни     езера с 

растителност от типа Magnopotamion или 

Hydrocharition 

354.10371 

 

В В С В 

3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и 

Bidention p.p. 

60.2417 В В В В 

6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни 

съобщества от Alysso-Sedion albi 

2.08642 

 

D - - - 
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6210* Полуестествени сухи тревни и храсталачни 

съобщества върху варовик 

27.91689 В С В В 

6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения 

от клас Thero-Brachypodietea 

357.04233 

 

А С В А 

91AA

* 

Източни гори от космат дъб 192.96448 С С С С 

91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus 

excelsior 

405.52956 В В A В 

91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, 

Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus 

angustifolia покрай големи реки (Ulmenion 

minoris) 

99.32535 

 

С С С С 

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 117.25093 С С С С 

92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba 152.51437 В В В В 

92C0 Гори от Platanus orientalis 0.76404 D - - - 

92D0 Южни крайречни галерии и храсталаци 9.00687 А В В А 

 

Предмет  на  опазване в защитената зона  са  и  следните няколко  вида  безгръбначни,  риби,  

земноводни, влечуги и бозайници с висок природозащитен и консервационен статус: 
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ВИД SPECIES Мест на попул. Миграционна популация Оценка 

Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изоли

р. 

Цял. оценка 

БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

обикновен 

паракалоптенус 

Paracaloptenus 

caloptenoides 

Р    C В C A 

ручеен рак Austropotamobius 

torrentium 

C    C С C С 

бисерна мида Unio crassus R    C А C A 

обикновен сечко Cerambyx cerdo R    С C C В 

бръмбар рогач Lucanus cervus R    С C C В 

буков сечко Morimus funereus R    С C C В 

алпийска розалия Rosalia alpina R    С В C С 

лицена Lycaena dispar R    С А В A 

торбогнездница Eriogaster catax V    С В А В 
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ВИД SPECIES Местн

а 

попул. 

Миграционна 

популация 

Оценка 

Раз

мн. 

Зим

ув. 

Преми

н 

Попул. Оп

аз. 

Изоли

р 

Цял. 

оценка 

офигомфус Ophiogomphu 

sсecilia 

R    А А В A 

ценагрион Coenagrion 

ornatum 

R    С А В A 

 Vertigo angustior R    С С В A 

 Vertigo 

moulinsiana 

R    С С В A 

 Probaticus 

subrugosus 

R    А В В A 

 Callimorpha 

quadripunctaria 

R    С В В В 

РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

маришка мрена Barbus plebejus С    В В С В 

распер Aspius aspius R    С В А А 

горчивка Rhodeus sericeus 

amarus 

C    В А С A 

ЗЕМНОВОДНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

жълтокоремна бумка Bombina variegata С    D    

червенокоремна 

бумка 

Bombina bombina Р    В А С A 

голям гребенест 

тритон 

Triturus karelinii Р    C A C В 

ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

шипоопаш. 

костенурка 

Testudo hermanni Р    D    

шипобедр. 

костенурка 

Testudo graeca Р    D    

обикновена блатна 

костенурка 

Emys orbicularis С    В A C А 

южна блатна 

костенурка 

Mauremys caspica R    C A В A 

ивичест смок Elaphe 

quatuorlineata 

Р    C A C В 

БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

средиземн. 

подковонос 

Rhinolophus blasii Р    D    

южен подковонос Rhinolophus 

euryale 

Р    D    

широкоух прилеп Barbastella 

barbastellus 

Р    D    

дългопръст нощник Myotis 

capaccinii 

Р    С В C С 

дългоух нощник Myotis 

bechsteini 

Р    D    

*европейски 

вълк 

Canis lupus Р    D    
видра Lutra lutra 40-45i    C А C А 

лалугер Spermophilus 

citellus 

С    С В C А 

мишевиден 

сънливец 

Myomimus 

roachi 

V    С В C С 

добр. хомяк Mesocricetus 

newtoni 

V    D    

пъстър пор Vormela 

peregusna 

Р    D    
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Фигура 3: Местоположение на защитените зони част от екологичната мрежа Натура 2000,  в  землището на град Пловдив, в обхвата на  

инвестиционното предложение 

Защитена зона 

BG0002087  

„Марица-

Пловдив“ 

Защитена зона BG0000578 

„Река Марица“  



5. Ландшафт 

Инвестиционното предложение на възложителя община Пловдив, е за  „Изготвяне на проект 

за укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка 

от пътния възел на околовръстния път до изградения шлюз в източния край на град Пловдив“. 

Според ландшафтно-типологичната схема на страната района на град Пловдив, община 

Пловдив спада към тип Междупланинска зонална област на южнобългарските низини и ниски 

планини и Горнотракийска подобласт (Петров, 1997 г.). 

Съгласно комплексното физико-географско райониране на България град Пловдив, се отнася 

към Преходна област ландшафтна зона на Горнотракийско-Среднотунджанска подобласт (по Гълъбов, 

1975). 

➢ Настоящо състояние/характеристика/ на ландшафта 

Ландшафтът е специфична географска територия представляваща система от  всички  

природни  компоненти  (скали,  почва,  въздух,  вода,  растителност  и животни), която се променя във 

времето под влиянието на природните фактори и човешката  дейност. 

Абиогенните компоненти на ландшафта (климат,   релеф,   води)   са   устойчиви   и   бавно   

изменящи   се,   докато биогенните   (растителен   и   животински   свят)   са   динамични   и   бързо 

променящи се и в значителна степен повлияни от човешката дейност. Повечето от ландшафтите са 

устойчиви, а същевременно могат да се променят и при определено въздействие да преминават от едно 

в  друго състояние. 

Районът на инвестиционното намерение е със значима антропогенна намеса. 

В резултат на съзнателната човешка дейност на мястото на естествено създалите се  

ландшафтни комплекси се формират нови, в една или друга степен средно до силно 

антропогенизирани. Засегнати от човешката дейност  природни геокомпоненти в разглежданата 

територия са растителността, животинския свят, почвите и водите. Във хоризонталната и вертикалната 

структура на ландшафта динамични изменения са настъпили в селищните части на района вследствие 

на застрояване.  

 В  териториалният обхват  на  инвестиционното предложение,  ландшафта  е  

антропогенизиран  като    е  повлиян  значително от човешките дейности, типични за градските 

територии. Необходимо е да се има и предвид, че  разглежданият участък от река Марица, в които ще 

се реализира инвестиционното предложение е разположен изцяло в градската зона на Пловдив. По-

голямата част от участъка се покрива от корекцията на гр. Пловдив, което обуславя силно 

модифицирания характер на реката. В него има изградени три шосейни моста, един ЖП-мост и един 

Пешеходен мост. 

  Според степента на намесата на човека ландшафта на разглежданата територия попадащ в 

териториалният му обхват, като цяло може да се определи като селищен. 

6. Културно-историческо наследство  

Град Пловдив е един от най-старите градове не само в България, но и в Европа. Той е 

съвременник на Троя. Траките първи върху трихълмието изграждат укрепено селище, наречено от тях 

Евмолпия. През 342 г. пр.н.е. Филип ІІ завладява селището, обгражда го със здрави крепостни стени и 

го назовава Филипопулис – град на Филип. През ІІ и ІІІ в. от н.е. градът става център на огромната 

римска провинция Тракия Романа и е обявен за метрополис със собствен сенат и общотракийско 

събрание. Римляните бързо оценили важното геостратегическо положение на Тримонциум, както те го 

нарекли и предприели мащабно строителство на пътища, обществени сгради, храмове, бани, стадиони, 

театри, водоснабдителна система и канализация. След падането на Римската империя Пловдив става 

част от Византия. Император Юстиниян Велики 527 – 565 г. обновява напълно Тримонциум. Около 

средата на VІ век в града идват и славяните, които постепенно променят етническия облик на целия 

регион. Славяните възприемат тракийското Пулпудева, но го модифицират като Пълдин и Плоудин, 

откъдето произлиза и днешното име Пловдив. След създаването на Първото българско царство 

Пловдив се оказва пограничен град, изключително важен в непрестанните борби между Византийската 
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империя и младата българска държава. Разположен на главния военен път на Балканския полуостров – 

Виа Милитарис, през Средновековието Пловдив става част от спирките на кръстоносците от първите 

четири похода. През 1364 г. Османската империя завладява Пловдив, като на свой ред му дава ново 

име – Филибе. През първата половина на ХІХ век, Пловдив става голям икономически център. 

Пловдив влиза в новата българска история с историческия си принос в две насоки: развитието на 

националната култура и борбата за църковна независимост.  

Днешният облик на културно-историческото наследство на гр.Пловдив се изгражда чрез 

взаимодействието на съвременната среда с богатото материално и нематериално наследство, носещо в 

себе си традициите и ценностите на цивилизации и народи, на многообразието от общности, езици и 

представи, на съчетанието между природа и култура. 

Пловдив е градът в България, който спечели титлата Европейска столица на културата 2019 г. в 

съревнование с другите български градове. Пловдив е един от малкото градове в България, които 

стъпват на дългосрочна стратегия за развитие на културата за периода 2014-2024 г. 

Музей  Адрес  

Регионален исторически музей  

Експозиция „Съединение на България“  

Експозиция „Българско Възраждане“  

Експозиция „Българско книгопечатане“  

Експозиция „Нова и най-нова история“  

Пл. „Съединение“ № 1  

ул. „Цанко Лавренов“ 1а  

ул. „Митрополит Паисий“ № 2  

ул. „Ангел Букорещлиев“ № 14  

Регионален археологически музей  пл. „Съединение“ № 1  

Регионален етнографски музей  ул. „Д-р Стоян Чомаков“ № 2  

Регионален природонаучен музей  ул. „Христо Данов“ № 34  

Градска художествена галерия  

Зала за временни експозиции  

Експозиция „Българско изкуство“  

Експозиция „Икони“  

Експозиция „Цанко Лавренов“ и  

„Мексиканско изкуство“  

Експозиция „Енчо Пиронков”  

ул. „Княз Александър І“ 15  

ул. „Съборна“ 14  

ул. „Съборна“ 22  

ул. „Артин Гидиков“ 11  

ул. „Васил Кънчев“ 1  

Къща-музей „Златю Бояджиев”  ул. „Съборна“ 18  

Постоянна експозиция на Георги Божилов – 

Слона  

ул. „Княз Церетелев“ 1  

Постоянна експозиция на Димитър Киров  ул. „Кирил Нектариев“ 15  

 

Общо на територията на Пловдив има 253 библиотеки, вкл. ведомствени и читалищни. 

народната библиотека „Иван Вазов“ има повече от 135 годишна история.  

Недвижимо културно наследство (НКН) - територии и обекти със статут на 

недвижими културни ценности  

Историческа зона “Филипопол-Тримонциум-Пловдив”.  

Под юридическа защита с различни режими за опазване по Закона за културното наследство 

(ЗКН) е поставена компактна територия в обхвата на централното градско ядро, структурирана в осем 

групови недвижими културни ценности и охранителните им зони. В нея са обхванати и 

преобладаващата част от единичните недвижими ценности на града от всички научни и културни 

области, общо над 700, включително пет обекта на парковото и градинското изкуство и охранителните 

им зони.  

“Старинен Пловдив”  

Статутът е определен с Постановление на МС № 143/22.05.1956г. (необнародвано), като 

„архитектурно-музеен резерват”, по-късно – „архитектурно-исторически резерват”. По реда на ЗПКМ 

в границите му са определени отделни групови паметници на културата (сега – ГНКЦ) – ансамбли. 

Устройството му се осъществява на база застроителен и регулационен план със специфични правила и 
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нормативи към него, одобрени със заповед № РД-02-14-2198/21. 12. 2000 г. на МРРБ и МК; ДВ, бр. 

11/2001 г. С решение на ОбС Пловдив № 430, взето с протокол № 21/2002 г., и с решение № 6, взето с 

протокол № 2/2011 г. са приемани „Концепции за устойчиво развитие на Архитектурно-

историческия резерват "Старинен Пловдив".  

ГНКЦ “Капана”.  

Статутът е определен с решение на НСОПК, протокол № 13/02. 11.1998 г., одобрен от 

Министъра на културата. С решението по т. 2 от протокол № 5/22.05.2000 на НСОПК е определен 

статут на следните НКЦ: Групова археологическа и архитектурно-строителна НКЦ- “Система от 

улични ансамбли по ул. “Княз Александър I”, ул. “Отец Паисий”, ул. “Райко Даскалов”, ул. “Христо Г. 

Данов”, пл. “Джумаята”; Групова архитектурно-строителна НКЦ - “Система от улични ансамбли по 

ул. “Бетовен” и ул. “Опълченска”;Групова архитектурно-строителна НКЦ - “Система от улични 

ансамбли по ул. “Антим I” и ул. “Лейди Странгфорд”; Групова архитектурно-строителна НКЦ - 

“Система от улични ансамбли западно от Данов хълм (Сахат тепе)”; Групова архитектурно-строителна 

НКЦ - “Система от улични ансамбли по ул. “Иван Вазов” и ул. “Цанко Дюстабанов”. Със статут по 

ЗКН като обекти на парковото и градинското изкуство са градина „Цар Симеон”, Градска градина 

(като елемент на групова НКЦ), незастроените части на Данов хълм и на Хълма на освободителите (с 

охранителни зони), както и уличното озеленяване по бул. „Руски” и ул. „Иван Вазов”.  

Единични недвижими културни ценности  

Единичните недвижими културни ценности (ЕНКЦ) представляват безценно богатство на 

града, не само поради значителния им брой и темпоралната принадлежност, но и поради видовото 

разнообразие и висока културна и научна стойност и обществена значимост. Все още не за всички 

обекти на НКН е определен окончателен статут на НКЦ с конкретни режими за опазване.  

Прогноза за въздействие:  

Според научната и културната област, към която се отнасят, недвижимите културни ценности 

са: археологически, исторически, архитектурно-строителни, художествени, урбанистични, културен 

ландшафт, парково и градинско изкуство, етнографски, културни маршрути. Според дефинициите в 

чл. 47 от Закона за културното наследство (ЗКН) археологическите недвижимите културни ценности 

са материални следи за човешка дейност, неделими от средата, в която са създадени, които се 

идентифицират чрез археологически изследвания. Многообразието на човешките дейности и 

огромният хронологически отрязък, в който са съществували, обуславят изключително разнообразие 

на този вид обекти.  

Наситеността с обекти на културното наследство на територията на гр. Пловдив е 

изключително висока. 

7. Отпадъци 

Управлението на отпадъците следва петстепенния приоритетен ред на мерките за управление 

на отпадъците:  

- предотвратяване на образуването им;  

- подготовка за повторна употреба; 

- рециклиране; 

- друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;  

- обезвреждане. 

Процесът по присъединяване на България към ЕС наложи нова политика по отношение 

управлението на отпадъците, насочена към нарастване броя на разкритите депа за организирано 

сметосъбиране. За постигане на ефективно третиране и обезвреждане на отпадъците Законът за 

управление на отпадъците регламентира създаването на регионални системи за управление на 

отпадъците (РСУО). РСУО взема решение по отношение на съоръженията за третиране на отпадъци, 
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приема инвестиционната програма за развитие на РСУО, определя разпределението на задълженията 

между отделните Общини за изпълнение на целите по рециклиране и приема единната цена на 

третиране на тон отпадък в регионалната система. 

Отпадъците, генерирани на територията на Община Пловдив, които се обслужват от 

общинските системи за организирано събиране и извозване се третират на двете регионални 

съоръжения: „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – с. Цалапица и на обект „Депо за неопасни 

отпадъци и Инсталация за биологично разграждане па закрит способ“ – с. Шишманци, на които се 

третират и отпадъци от общините-членове, съответно на РС – Цалапица и на РС – Шишманци.  

Територията на община Пловдив е обхваната на 100% от системата за организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване и във всички райони са изградени системи за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки, отговарящи на техническите изисквания, регламентирани в законодателството. 

През последните години вследствие на засиления контрол и подобряване на услугите по 

сметосъбиране проблемът с образуването на нерегламентирани и неорганизирани сметища е 

преодолян. 

В ДОВОС ще се направи оценка на състоянието на създадената система за управление на 

образуваните отпадъци в Община Пловдив и ще се даде по-пълна характеристика на генерираните 

отпадъци и предвижданите за прилагане практики за управление. Значимостта на въздействието ще 

бъде оценена спрямо факторите, които замърсяват или увреждат околната среда по време на етапите 

на строителство и експлоатация на инвестиционното предложение  

В Доклада за ОВОС ще се определят неизбежните и трайни въздействия върху околната среда 

от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, които могат да се окажат 

значителни и които следва да се разгледат подробно.  

Въз основа на резултатите от извършените анализи и оценки на вероятните значителни 

въздействия върху околната среда в резултат на строителството и експлоатацията на ИП в ДОВОС ще 

бъдат препоръчани мерки за предотвратяване и намаляване на неблагоприятните последствия от 

осъществяването на проектите върху околната среда и човешкото здраве. 

8. Рискови енергийни източници 

Шум 

Акустичната обстановка в района на инвестиционното намерение на община Пловдив край 

участъка от река Марица с начало пътния възел на Околовръстен път и край изградения шлюз в 

източния край на град Пловдив се формира от наличието на транспортни комуникации, 

промишленост, комунални дейности и др., намиращи се в близост до разглеждания терен.  

В района са натоварените транспортни артерии бул. „България“, бул. ,,6-ти септември", бул. „В. 

Априлов", бул. „Копривщица", и пр. Над реката има изградени три шосейни моста, един ЖП-мост и 

един пешеходен мост. РЗИ Пловдив контролира акустичното натоварване в градска среда. При всички 

проведени измервания в пунктове върху територии,  подложени на  въздействието на интензивен 

автомобилен трафик в района, са констатирани наднормени шумови нива. Наднормено е 

натоварването и от жп транспорта в района (при пункт „Бул. „Копривщица", Спортен комплекс“). Т.е. 

акустичната среда в района на ИП е силно утежнена, не съответстваща на регламентираните гранични 

стойности в Наредба № 6 от 2006 г. на МЗ и МОСВ за показатели 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 

вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн. ДВ, бр. 58 от 2006 г.). 

Съгласно Закона за защита от шума в околната среда (ДВ. бр.74 от 2005 год. с посл. изм. и 

доп.), РИОСВ–Пловдив организира извършването на измерването, оценката, управлението и контрола 

на шума, излъчван в околната среда от промишлени инсталации и съоръжения, включително за 

категориите промишлени дейности по приложение No4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на 

околната среда. Приоритетно са проверявани промишлени източници, емитери на шум в околната 
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среда, разположени в жилищни зони или в близост до тях, с цел избягване, предотвратяване или 

намаляване на шумовото натоварване в урбанизираните територии. На този етап не разполагаме с 

информация за такива предприятия в района на оценяваното ИП на община Пловдив. Съгласно 

Годишния доклад на РИОСВ Пловдив за 2016 г. при извършените контролни измервания не е 

констатирано неспазване на граничните стойности на ниво на шум в местата на въздействие от 

дейността на проверените промишлени предприятия.  

С реализирането на инвестиционното предложение на община Пловдив ще възникнат 

временни шумови емисии по време на изграждането на предвидените с проекта съоръжения. По време 

на експлоатацията след осъществяване на проекта няма да има шумови емисии, превишаващи 

граничните стойности на нивата на шума съгласно Приложение № 2 към чл. 5 на Наредба № 6/2006 г. 

на МЗ и МОСВ както в прилежащите терени, така и до най-близките жилищни сгради край коритото 

на река Марица. 

Вибрации 

В района на инвестиционното предложение на община Пловдив няма съоръжения и дейности, 

които да предизвикват възникването на наднормени вибрации, утежняващи общата акустична среда и 

влияещи нездравословно на пребиваващите в близост. На този етап няма информация за вибрации, 

възникващи при преминава на жп композиции по железопътния мост над реката. 

Биха могли да възникнат временни вибрации от използваната техника във връзка с изкопните и 

строително-монтажните дейности по време на изграждането на предвидените с проекта съоръжения. 

Тези вибрации ще имат кратковременен характер, ще засегнат само работещите с техниката, за което 

следва да се вземат съответните предпазни мерки. При функционирането на обекта няма да възникват 

вредни вибрации, тъй като не се предвижда инсталиране на оборудване, което да е източник на 

вибрации. 

Лъчения - йонизиращи и нейонизиращи  

Йонизиращите лъчения обуславят радиационната обстановка в даден район. Радиационното 

състояние на околната среда се контролира чрез измервания на естествения радиационен (наречен 

„гама”) фон, а също така и чрез оценяване съдържанието на естествените радионуклиди Уран-238, 

Радий-226, Торий-232 и Калий-40 и други в различните компоненти на околната среда. С това са 

ангажирани Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, 

Националният център по радиобиология и радиационна защита и други институции чрез своите 

регионални поделения. Радиационното състояние на околната среда се контролира чрез постоянната 

мрежа за радиологичен мониторинг на околната среда, извършван от ИАОС. Регионална лаборатория - 

Пловдив към ИАОС в рамките на националната мрежа за радиационен мониторинг на околната среда 

контролира в регионален обхват радиационния гама-фон, атмосферната радиоактивност и 

съдържанието на естествени и техногенни радионуклиди в почви, строителни материали, утайки и др. 

в постоянни пунктове от тази мрежа. Съгласно Годишния доклад на РИОСВ Пловдив за състоянието 

на околната среда през 2016 г.: 

- Радиационният гама фон в областта е в границите на характерните за страната фонови 

стойности. Не са наблюдавани повишавания на специфичните активности на естествени и техногенни 

радионуклиди в атмосферния въздух на град Пловдив и стойностите са сходни с измерените през 

предходните години; 

- Определените специфични активности на радионуклиди в почвите от пунктовете на 

територията на Пловдивска област са в естествения за страната фонов диапазон; 

- Измерените стойности на обща бета и обща алфа активност на водните проби са под нормата за 

повърхностни води, съответстват на данните от предходните години и показват доброто състояние на 

същите води от радиационна гледна точка. 
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Нейонизиращи лъчения 

Нейонизиращи лъчения са електромагнитните лъчения, които поради своята същност не 

предизвикват йонизация в средата, през която преминават.  

Източници на електромагнитни лъчения в околната среда са високоволтните електропроводи и 

съоръжения от електропреносната мрежа. Те са с определена зона на въздействие в границите на 

съответните сервитути. 

Районът на инвестиционното предложение на община Пловдив е електрифициран и съгласно 

предоставената информация Възложителят предвижда единствено изграждане на парково осветление. 

Това няма да доведе до възникване на допълнителни ЕМП.  

Базовите станции на мобилните оператори и радиопредавателните кули са съоръжения, които 

също създават ЕМП в околната среда. Съгласно чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето в РЗИ – Пловдив се 

създава и поддържа публичен регистър на обектите с обществено предназначение, източници на 

нейонизиращи лъчения на територията на област Пловдив.  

Съгласно Годишния  доклад на РЗИ Пловдив за резултатите от мониторинга и контрола на 

нейонизиращите лъчения и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения, обхванати през 2015 г., 

при проведените измервания не са установени превишения на параметрите на ЕМП; спазени са 

изискванията на Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в 

населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (обн., дв, бр. 35 

от 1991 г.; попр., бр. 38 от 1991 г., Изм. Доп. Дв бр. 8/2002 г.) Електромагнитният фон в района на 

област Пловдив е в границите на нормативно определените стойности. 

От направения предварителен анализ на възможните източници на шумови емисии при строителството 

и функционирането на ИП на община Пловдив за изготвяне на проект за укрепване и социализация на 

речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстния 

път до изградения шлюз в източния край на град Пловдив следва, че:  

- на самия терен е възможно на етапа на изграждане на предвидените съоръжения да възникват 

временни наднормени шумови емисии от работата на използваната техника; 

- в прилежащите територии, както и до най-близо разположените жилищни сгради край 

коритото на река Марица, при спазване на нормативните изисквания за извършване на строителни 

дейности на открито, няма да достигат шумови нива, превишаващи граничните стойности съгласно 

Приложение № 2 към чл. 5 от Наредба № 6/2006 г.  

 Не се очаква възникване на продължителен акустичен дискомфорт и допълнително 

натоварване на акустичната среда в прилежащите райони и най-близко разположените жилищни зони 

край река Марица. 

Аналогично е въздействието по отношение на електромагнитните полета, йонизиращите 

лъчения и вибрациите.  

Като цяло по отношение на рисковите енергийни източници не се очакват негативни 

физически въздействия върху околната среда и близко разположената жилищни сгради от 

реализацията на инвестиционното предложение на община Пловдив. 

ІV. ЗНАЧИМОСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

НЕИЗБЕЖНИТЕ И ТРАЙНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ 

СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЕКТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОКАЖАТ ЗНАЧИТЕЛНИ И КОИТО ТРЯБВА ДА 

СЕ РАЗГЛЕДАТ ПОДРОБНО В ДОКЛАДА ЗА ОВОС, В Т.Ч. В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 99Б ВЪВ 

ВРЪЗКА С ЧЛ. 109, АЛ. 4 ЗООС 

  В ДОВОС ще се представи подробна, качествена характеристика на потенциалното 

въздействие върху хората и околната среда от реализацията на инвестиционното предложение и 

неговата експлоатация.  
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1. Характер на въздействията 

При определяне на въздействието ще се приложи общ подход, отчитащ както изискванията на 

българското законодателство, така и добрата международна практика за оценка на въздействията 

върху околната среда и риска за човешкото здраве, чрез: 

- Вероятност от поява на въздействието – очаква се, не се очаква; 

- Териториален обхват на въздействието в границите на: имоти с № 56784.501.343, 

56784.506.9504, 56784.507.7, 56784.510.524, 56784.518.1255, 56784.520.1263, 56784.518.1256, 

56784.520.1265, 56784.520.1371, гр. Пловдив, община Пловдив; 

- Вид на въздействието – положително/отрицателно и пряко/непряко, първично и вторично; 

- Степен (значимост) на въздействието в 5 степени: 1 – много ниска, 2 – ниска, 3 – средна, 4 – 

висока, 5 – много висока степен; 

 Характеристика на въздействието: 

- Честота – постоянно, временно; 

- Продължителност – краткотрайна, дълготрайна; 

- Кумулативност – въздействия, които действат заедно и засягат един и същ компонент/фактор 

на околната среда, 

- Обратимост на въздействието – обратимо, необратимо. 

Величината на въздействието обикновено се изразява посредством количествени и качествени 

стойности, сравнени с местни, национални и международни стандарти. За някои въздействия не могат 

да се приложат стойности/ параметри. В такива случаи оценката е субективна и се основава на опита 

на експерта и добрата практика. В случаите на извънредни ситуации, въздействията се разглеждат в 

контекста на вероятността от съответното събитие и последствията от него.  

Като цяло критериите за степен/ големина/ величина на въздействие върху компонентите и 

факторите на околната среда и човешкото здраве при реализиране на ИП, които ще се определят в 

ДОВОС могат да се разгледат: 

- в пространството, според физическия обхват на въздействие;  

-във времето, например продължителност на възстановяване или на въздействие, график на 

проекта;  

- количествено или качествено, когато могат да се приложат показатели за състоянието на 

съответния компонент и фактор във връзка с чувствителността на рецепторите.  

Специално внимание ще се обърне на мерките за намаляване, ограничаване или 

предотвратяване на очакваните отрицателни въздействия върху компонентите/ факторите на околната 

среда и риска за човешкото здраве. 

2. Оценка на потенциалните въздействия 

Оценката на значимостта на въздействията върху рецепторите/приемната среда ще се 

извършва, като се отчита чувствителността/стойността на рецептора или ресурса, силата/големината 

на въздействие, обобщени в следната матрица: 
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Компоненти и 

фактори на 

околната среда 

 

Вид на въздействието 

 

 

Мерки за предотвратяване, намаляване 

или компенсиране на отрицателно 

въздействие 

 

Преки 

 

Непреки 

 

Кумула- 

тивни 

 

Кратко

-срочни 

 

Дълго-

срочни 

 

Посто-

янно 

 

Времен-

но 

 

Положи-

телно 

 

Отрица-

телно 

 

По време на строителството 

Атмосферен въздух           

Повърхностни води           

Подземни води           

Геоложка среда           

Земи и почви           

Растителен свят           

Животински свят           

Защитени 

територии и 

защитени зони 

          

Ландшафт           

Културно-

историческо 

наследство 

          

Отпадъци           

Рискови енергийни 

източници 

          

Здравно-хигиенни 

аспекти  

          

 

По време на експлоатация 

Атмосферен въздух           

Повърхностни води           

Подземни води           

Геоложка среда           

Земи и почви           

Растителен свят           
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Животински свят           

Защитени 

територии и 

защитени зони 

          

Ландшафт           

Културно-

историческо 

наследство 

          

Отпадъци           

Рискови енергийни 

източници 

          

Здравно-хигиенни 

аспекти 
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В Доклада за ОВОС ще се определят неизбежните и трайни въздействия върху 

компонентите и факторите на околната среда от инвестиционните предложения, които могат да 

се окажат значителни и които следва да се разгледат подробно.  

Въз основа на резултатите от извършените анализи и оценки на вероятните значителни 

въздействия върху околната среда, в резултат на строително-монтажните дейности и експлоатацията 

на ИП в ДОВОС ще бъдат препоръчани мерки за предотвратяване и намаляване на неблагоприятните 

последствия от осъществяването на проектите върху околната среда и човешкото здраве. 

3. Анализ на кумулативните въздействия и определяне на значимостта им 

В рамките на този етап ще бъде извършена оценка на потенциалните кумулативни въздействия 

на съществуващи, одобрени или в процес на одобряване и/или разработване обекти върху 

компонентите и фактори на околната среда, като ще бъдат анализирани: 

➢ Ефектите с натрупване – общият ефект от различни въздействия върху всеки отделен 

компонент/ фактор на околната среда; 

➢ Ефектите с наслагване: 

- натрупване на еднакви въздействия, което може да доведе до ново значително въздействие, 

- натрупване на различни въздействия, което може да доведе до ново значително въздействие; 

➢ Ефектите във времето – оценка на възможни въздействия, които биха възникнали в различните 

етапи на реализация на обектите (строителство, експлоатация и извеждане от експлоатация), 

които могат да доведат до ново значително въздействие. 

Оценката на кумулативното въздействие и значимостта му ще бъде извършена при отчитане на 

степента на въздействие върху компонентите и факторите на околната среда. 

4. Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места 

(наименование, вид-град, село, брой жители и др.) 

Териториалният обхват на проучване е определен съобразно характера на обекта, неговите 

граници и мащаб, както и изискванията на РИОСВ- Пловдив поставени в писмо Изх. № ОВОС-

826/07.04.2017 г. 

Границите на въздействието ще включват: 

- Територията, попадаща в обхвата на инвестиционното предложение – имоти с № 

56784.501.343, 56784.506.9504, 56784.507.7, 56784.510.524, 56784.518.1255, 56784.520.1263, 

56784.518.1256, 56784.520.1265, 56784.520.1371, гр. Пловдив, община Пловдив;  

- Населените места, в близост до проектирания обект, както и наличието на други обекти, 

подлежащи на здравна защита – населението на гр. Пловдив. Съгласно данните от НСИ към 

31.12.2016 г. населението на гр. Пловдив е 343 424 жители. 

- Териториите, до които ще достига шум;  

- Водни обекти и санитарно-охранителни зони;  

- Защитени зони от мрежата „Натура 2000”;  

- Други обекти, върху които реализацията и експлоатацията на предвиденото инвестиционно 

предложение може да въздейства, или да доведе до възникване на кумулативен ефект;  

- Други територии, в зависимост от получените становища по Заданието за обхват и съдържание 

на ОВОС.  

Въздействията, породени от дейностите по строителство и експлоатация на обекта, не се 

очаква да имат трансграничен характер. 
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ДОВОС ще анализира и оцени всички възможни въздействия, от предлаганата дейност, върху 

хората и околната среда по време на реализацията и експлоатацията на обекта. ДОВОС ще опише, 

анализира и оцени в потенциалните ефекти и възможните значителни въздействия върху хората и 

околната среда, включително кумулативно въздействие, оценка на алтернативите и др. 

V. ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ВЕДОМСТВА И 

ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАСЕГНАТАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Писма за провеждане на консултации по заданието за определяне на обхвата и съдържанието 

на ДОВОС са изпратени до: 

✓ Компетентен орган по околна среда: 

 РИОСВ-Пловдив; 

✓ Други специализирани ведомства: 

 Басейнова дирекция "Източнобеломорски  район”; 

 „Водоснабдяване и канализация” ЕООД-Пловдив; 

 РЗИ-Пловдив; 

 РДГ- Пловдив,  

 „Напоителни системи” ЕАД гр. Пловдив 

✓ Засегната общественост: 

Община Пловдив: 

Район Северен; 

Район Централен; 

Район Източен; 

Район Западен. 

VI. СТРУКТУРА НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС С ОПИСАНИЕ НА ОЧАКВАНО СЪДЪРЖАНИЕ НА 

ВКЛЮЧЕНИТЕ В НЕГО ТОЧКИ 

Разработването на структурата и обхвата на ДОВОС се основава на:  

Изискванията на българските нормативни документи: 

- Закон за опазване на околната среда. 

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. 

Указания на МОСВ: 

- Указания за изготвяне на ОВОС на инвестиционни предложения, МОСВ, 2002г.(хармонизиран 

с указанията за ОВОС на ЕС – Ръководство за ОВОС на ЕС, 2001 

и Директиви на ЕС: 

- Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно 

оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда 

(кодифициран текст); 

- Директива на ЕС 2001/42/ЕС, „Директива за оценка на влиянието на някои планове и програми 

върху околната среда”. 

Инвестиционното предложение за „Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица 

в границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстен път до изградения шлюз в 
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източния край на гр. Пловдив ” попада изцяло в границите на две защитени зони от мрежата „Натура 

2000”: защитена зона BG 0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.) и защитена зона 

BG 0002087 „Марица-Пловдив” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-

836/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 108/2008 г.). ПИ 56784.510.524 

попада в границите на защитена местност „Нощувка на малък корморан“, обявена със заповед № РД-

644/05.09.2006 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 85/2006 г.).. 

Гореописаното инвестиционно предложение съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от 

Наредбата за ОС по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР) подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 

защитените зони.  

На основание гореизложеното и съгласно чл. 34 от Наредбата за ОС към Доклада по ОВОС, 

като отделно приложение ще бъде представен Доклад за оценка степента на въздействие на 

инвестиционното предложение върху защитените зони. 

Структурата на Доклада за ОВОС, съгласно чл. 96, ал. 1 от Закона за опазване на 

околната среда: 

І. Подробна характеристика на инвестиционното предложение, включващо информация 

относно размера, засегнатата площ, параметрите, мащабността, обема, производителността, обхвата, 

оформлението на инвестиционното предложение в неговата цялост; подробната характеристика на 

инвестиционното предложение съдържа: 

1. Описание на местоположението на инвестиционното предложение; 

2. Описание на физическите характеристики на инвестиционното предложение в неговата 

цялост и ако е приложимо – на необходимите дейности по събаряне и разрушаване, както и 

изискванията относно използването на водите и земните недра – на етапа на строителство и на етапа 

на експлоатация; 

3. Описание на основните характеристики на етапа на експлоатация на инвестиционното 

предложение (всички процеси и дейности), например енергийни нужди и използвана енергия, 

естеството и количеството на използваните материали и природни ресурси (включително водите, 

земните недра, почвите и биологичното разнообразие); 

4. Оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии (като замърсяване 

на вода, въздух, почва и подпочвен слой, шум, вибрации, нейонизиращи лъчения, радиация) и 

количества и видове на отпадъците, получени по време на етапа на строителство и на етапа на 

експлоатация; 

ІІ. Описание на разумни алтернативи (например по отношение на дейностите, технологията, 

местоположението, размера и мащаба), проучени от възложителя, които са относими за 

инвестиционното предложение и неговите специфични характеристики, и посочване на причините за 

избрания вариант, като се вземат предвид последиците от въздействията на инвестиционното 

предложение върху околната среда; 

ІІІ. Описание на съответните аспекти от текущото състояние на околната среда (базов 

сценарий) и кратко изложение на вероятната им еволюция, ако инвестиционното предложение не бъде 

осъществено, доколкото природните промени от базовия сценарий могат да се оценят въз основа на 

наличността на информация за околната среда и научни познания; 

ІV. Описание на елементите по чл. 95, ал. 4, които е вероятно да бъдат засегнати значително от 

инвестиционното предложение: населението, човешкото здраве, биологичното разнообразие 

(например фауна и флора), почвата (например органични вещества, ерозия, уплътняване, запечатване), 

водите (например хидроморфологични промени, количество и качество), въздухът, климатът 

(например емисиите на парникови газове, въздействията във връзка с адаптирането), материалните 

активи, културното наследство, включително архитектурни и археологически аспекти, и ландшафтът; 



Задание за обхват и съдържание на ОВОС на ИП за: „Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в 

границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстен път до изградения шлюз в източния край на гр. 

Пловдив” 

 

 

 
    Възложител: Община Пловдив  64 

описанието на вероятните значителни последици за елементите по чл. 95, ал. 4 обхваща преките 

последици и всички непреки, вторични, кумулативни, трансгранични, краткосрочни, средносрочни и 

дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от инвестиционното 

предложение и в него се вземат предвид целите относно опазването на околната среда, които са от 

значение за инвестиционното предложение; 

V. Описание на вероятните значителни последици от въздействията на инвестиционното 

предложение за околната среда, произтичащи и от: 

1. Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, включително от 

дейностите по събаряне, разрушаване и извеждане от експлоатация, ако е приложимо; 

2. Използването на природните ресурси, по-специално на земните недра, почвата, водите и 

биологичното разнообразие, като се вземе предвид, доколкото е възможно, устойчивото наличие на 

тези ресурси; 

3. Емисиите от замърсители, шум, вибрации, нейонизиращи  лъчения и радиация; възникването 

на вредни въздействия и обезвреждането и оползотворяването на отпадъците; 

4. Рисковете за човешкото здраве, културното наследство или околната среда, включително 

вследствие на произшествия или катастрофи; 

5. Комбинирането на въздействието с въздействието на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения, като се вземат предвид всички съществуващи проблеми в околната 

среда, свързани с области от особено екологично значение, които е вероятно да бъдат засегнати, или 

свързани с използването на природни ресурси; 

6. Въздействието на инвестиционното предложение върху климата (например естеството и 

степента на емисиите на парникови газове) и уязвимостта на инвестиционното предложение спрямо 

изменението на климата; 

7. Използваните технологии и вещества; 

VІ. Описание на прогнозните методи или данни, използвани за определяне и изготвяне на 

оценката на значителните последици за околната среда, включително подробности за затрудненията 

(например технически недостатъци или липса на ноу-хау), които възложителят на инвестиционното 

предложение е срещнал при събирането на необходимата информация, и за основните елементи на 

несигурност; 

VІІ. Описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване, намаляване и при 

възможност – премахване на установените значителни неблагоприятни последици за околната среда и 

човешкото здраве, и описание на предложените мерки за наблюдение (например изготвянето на анализ 

след реализацията на инвестиционното предложение), като се дават обяснения до каква степен ще 

бъдат избегнати, предотвратени, намалени или премахнати значителните неблагоприятни последици 

за околната среда и човешкото здраве; описанието трябва да обхваща както етапа на строеж, така и 

етапа на експлоатация и да съдържа план за изпълнение на мерките; 

VІІІ. Описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на инвестиционното 

предложение за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение на риск от големи аварии и/или бедствия, които са от значение за него; съответната 

информация трябва да е получена чрез оценка на риска; описанието включва приложимите мерки, 

предвидени за предотвратяване или смекчаване на значителните неблагоприятни последици на тези 

събития за околната среда и човешкото здраве, както и подробности за подготвеността и за 

предлаганото реагиране при такива извънредни ситуации; 

ІХ. Становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за вземане на 

решение по ОВОС или на оправомощени от тях длъжностни лица и други специализирани ведомства и 

заинтересувани държави – в трансграничен контекст, получени в резултат от проведените 

консултации; 



Задание за обхват и съдържание на ОВОС на ИП за: „Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в 

границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстен път до изградения шлюз в източния край на гр. 

Пловдив” 

 

 

 
    Възложител: Община Пловдив  65 

Х. Заключение в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5; 

ХІ. Нетехническо резюме; 

ХІІ. Описание на трудностите (технически причини, недостиг или липса на данни), срещнати 

при събирането на информация за изработване на доклада за ОВОС; 

ХІІІ. Друга информация – по преценка на компетентния орган или на оправомощеното от него 

длъжностно лице; 

ХІV. Референтен списък, в който се изброяват подробно източниците, използвани за 

описанията и оценките, включени в Доклада. 

VІI. СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, СПИСЪЦИ И ДРУГИ 

Към Доклада за ОВОС ще бъдат приложени: карти, ситуации, схеми, фотоматериали, писмени 

становища от проведените консултации, документи за компетентност на експертите и ръководителя на 

колектива, писмени декларации на експертите по чл. 11, ал. 3 на Наредба за условията и реда за 

извършване на ОВОС и др.  

Освен това, съобразено с изискванията на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на ОВОС, ще бъдат приложени:  

- списък с източниците на информация, които авторите са използвали в Доклада за ОВОС;  

- справка за извършените консултации и за мотивите за приетите и неприетите бележки и 

препоръки (съгласно чл. 9, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС);  

- нетехническо резюме, при изготвянето на което ще бъде съобразено определението по т. 27 от 

§ 1 на Допълнителните разпоредби на ЗООС. 

VІІI.  ЕТАПИ, ФАЗИ И СРОКОВЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС 

ОВОС се извършва на: 

  - инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии съгласно Приложение 

№ 1 на ЗООС, както и за техните изменения или разширения, при чието осъществяване са възможни 

значителни въздействия върху околната среда; 

- инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии с трансгранично 

въздействие върху околната среда съгласно приложение № 1 към чл. 2 от Конвенцията по оценка на 

въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, съставена в Еспо (Финландия) на 25 

февруари 1991 г., ратифицирана със закон (ДВ, бр. 28 от 1995 г.) (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; попр., бр. 

89 от 1999 г.); 

- инвестиционните предложения, за които с Решение е преценено да се извърши ОВОС. 

Етапите от процеса на ОВОС са: 

- Изработването на Заданието за обхвата на ОВОС се осигурява от възложителя, както и 

провеждането на консултации с компетентния орган по околна среда, специализирани ведомства и 

засегнатата общественост. Възложителят изготвя справка за резултатите от проведените консултации 

и за мотивите за приетите и неприетите препоръки и бележки. Информацията, получена при 

консултациите се използва при изготвянето на Заданието. 

- Изработване на Доклада за ОВОС с всички приложения към него, включително и изготвянето 

на оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитени зони, е 50 

календарни дни. 

- Предоставяне на Доклада за ОВОС с всички приложения към него на възложителя, след което 

и на компетентния орган по околна среда за оценка на качеството.  
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- Предоставяне на Доклада за ОВОС с приложенията към него на определените от 

компетентния орган засегнати Общини, организиране на срещи за обществено обсъждане, провеждане 

на обществено обсъждане на Доклада за ОВОС.  

- Предоставяне на компетентния орган по околна среда на материалите от общественото 

обсъждане (протоколи, получени становища от заинтересувани лица), становището на Възложителя по 

направените предложения, препоръки, мнения, възражения.  

- Насрочване на заседание на Експертен екологичен съвет на РИОСВ-Пловдив за разглеждане 

на документацията по ОВОС.  

- Постановяване на Решение по ОВОС от Директора на РИОСВ- Пловдив. 

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ ИЛИ ИЗИСКВАНИЯ 

Предмет на процедурата по ОВОС е намерението в неговата цялост, както и свързаните с 

обекта съпътстващи дейности. В ДОВОС ще бъдат отразени направените бележки и препоръки на 

компетентния орган, ведомствата и организациите, изразени в техните становища от проведените 

консултации, относно определяне на обхвата, съдържанието и формата на Доклада за ОВОС. 

Ще бъдат съобразени и изискванията на компетентния орган, поставени в писмо с Изх. № 

ОВОС-826/07.04.2017 г..  

При изготвянето на документацията по ОВОС и по-нататъшните етапи от процедурата трябва 

да бъдат съобразявани по подходящ начин особеностите на обекта, както и наличните към съответния 

времеви момент данни. 

 

 

 

 


