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Фиг. 4. Видове натиск ( източници на замърсяване) върху състоянието на водните тела 
 в района на изграждане на депото 
Фиг.5. Схема на територията на обекта и разположение на шурфите 
Фиг.6.  Литоложка колонка на Ш – 1 
Фиг.7.  Литоложка колонка на Ш – 2 
Фиг.8.  Литоложка колонка на Ш – 3 
 
 
СПИСЪК НА СНИМКИТЕ 
 

Сн. 1. Изглед към тревист терен на територията, обект на изменение на ПУП-
ПРЗ и ПП 

Сн. 2. Растителност в съседни терени на територията, обект на изменение на 
ПУП-ПРЗ и ПП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
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Предмет на настоящата Екологична оценка (ЕО) е „Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и 
Парцеларен план (ПП) „Изграждане на депо за инертни отпадъци със 
съоръжение за третиране – инсталация за третиране на строителни 
отпадъци, с цел последващото им оползотворяване”, в рамките на имот с 
№59032.14.60, с. Първенец, община Родопи, област Пловдив”. Възложител 
на плана е Община Родопи. 

 
Екологичната оценка е разработена от колектив от експерти с 

ръководител, които отговарят на изискванията, поставени с чл. 83 ал. 1 и 
ал. 2 от ЗООС. Съгласно тези изисквания, към доклада са приложени: 

•  списък на авторския колектив, изработил екологичната оценка; 
•  писмени декларации на експертите, с които декларират, че не са 

лично заинтересувани от реализацията на плана. 
 

Обхватът на настоящата екологична оценка е съобразен изцяло с 
изискванията за съдържание, поставени в чл. 86, ал. 3 от ЗООС, указанията 
на компетентния орган и резултатите от проведените консултации.  

Източниците на информация за разработване на ЕО са национални, 
регионални и местни стратегии, програми и планове, специализирани 
научни разработки, статистически данни, Общински план за развитие на 
община Родопи 2014-2020, Програма за управление на отпадъците на 
община Родопи 2018-2020 и др. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ПЛАНА  
 

Възложител: Община Родопи, 
ул.„Софроний Врачански“ № 1А, Пловдив 4000, област Пловдив 
Тел./факс/ел. поща (е-mail): 032/604100,  
e-mail: kmet@rodopi-bg.org  
 
Лице за контакти:  
Светослав Димов, Гл. Експерт „Екология“ 
Пълен пощенски адрес:  
Пловдив 4000, област Пловдив, ул.„Софроний Врачански“ № 1А 
Тел./факс/ел. поща (е-mail): ул.„Софроний Врачански“ № 1А, 
Пловдив 4000; 
Тел.: 032/604 127,  е-mail municipality_rodopi@abv.bg 
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I. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПЛАНА И ВРЪЗКА С ДРУГИ 
СЪОТНОСИМИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 
 

1. Анотация на плана.  
 
Проектът на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация 

и застрояване (ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) се разработва на база на 
Заданието за ПУП – ПРЗ и ПП за площадка за реализацията на 
инвестиционно предложение на община Родопи, във връзка с процедура по 
промяна на предназначението на земята. 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на обект: 
„ Депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация 
за третиране на строителни отпадъци, с цел последващото им 
оползотворяване” , в рамките на ПИ 59032.14.60, по кадастралната карта на 
с. Първенец, местност „Чакъла“, община Родопи.  

Подробният устройствен план обхваща поземлен имот с 
идентификатор 59032.14.60 по кадастралната карта на с. Първенец, 
местност „Чакъла“, предназначение на територията: земеделска земя за 
кариера за пясък, чакъл и глини за строителната керамика.  

В съответствие с чл. 4, ал. 6 от НАРЕДБА № 7 от 22 декември 2003 г. 
за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони, „(6) С подробните устройствени планове се определя 
конкретното предназначение за всеки отделен поземлен имот.“ 
Разработеният подробен устройствен план е изготвен и във връзка с 
промяна предназначението на имот ПИ 59032.14.60 от земеделска земя в  
„ Депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация 
за третиране на строителни отпадъци, с цел последващото им 
оползотворяване”  

 

2. Основание за изготвяне на плана.  
 

Заданието за разработване на ПУП е изготвено на основание чл. 125 
от ЗУТ и одобрено с решение № 391, Протокол 21/2014 год. на Общински 
съвет – Родопи.  

Обхватът и съдържанието на подробния устройствен план са 
съобразени с изискванията на Наредба 8 за обема и съдържанието на  
устройствените схеми и планове, обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г.; изм., бр. 68 от 
2004 г. и бр. 51 от 2005 г., Наредба 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, 
на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за 
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третиране на отпадъци, Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и Наредба № 
7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните 
видове територии и устройствени зони.  

С цел изпълнение изискванията на действащото законодателство е 
необходимо изграждането на съоръжения за предварителна подготовка и 
рециклиране на отпадъците от строителство и разрушаване, както и депо за 
инертни отпадъци. В тази връзка община Родопи е предприела 
необходимите действия за процедиране на ПУП – ПРЗ и ПП за 
определените за изграждане на инсталации за рециклиране на СООР и 
депо за инертни отпадъци в рамките на ПИ 59032.14.60, по кадастралната 
карта на с. Първенец, местност „Чакъла“, община Родопи, област Пловдив, 
както и за трасетата на довеждащата инфраструктура. 

Инвестиционното предложение e за изграждане нa „ Депо за инертни 
отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за третиране на 
строителни отпадъци, с цел последващото им оползотворяване” . 
Съоръжението ще бъде предназначено за третиране на отпадъци от 
строителство и разрушаване, генерирани от територията на район Пловдив 
и ще е в съответствие с изискванията и при изпълнение на мерките, 
предвидени в базови стратегически документи като: 

• Националния план за управление на отпадъците – 2014 - 2020 г.; 
• Програмата за достигане на целите за рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от 
разрушаване на сгради; 

• Националния стратегически план за управление на отпадъците 
от строителство и разрушаване на територията на Р България за 
периода 2011-2020 г. 

 

3. Описание на основните цели и задачи на плана. 
 
ПУП се базира на необходимостта от изграждане на съоръжения за 

третиране на отпадъци от строителство и разрушаване, като се  предвижда 
да се изгради и съоръжение за крайно обезвреждане на инертни отпадъци 
чрез депониране. 

С плана за регулация ще се обособи УПИ І-60 в рамките на ПИ с 
идентификатор 59032.14.60 с площ 168826,6 м2 и специално 
предназначение за „ Депо за инертни отпадъци със съоръжение за 
третиране – инсталация за третиране на строителни отпадъци, с цел 
последващото им оползотворяване” . С цел осигуряване на транспортен 
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достъп до съседните имоти от ПИ с идентификатор 59032.14.60 ще се 
отделят площи за обособяване на улици с ширина 10 м съгласно 
Техническото задание (имоти с идентификатори 59032.14251, 59032.14.252 
и 59032.14.253), като последните ще запазят предназначението си като 
земеделска територия с начин на трайно ползване „За селскостопански, 
горски, ведомствен път“.  

Показателите за застрояване на новообразуваното УПИ І-60 ще са 
определени в съответствие с установените коефициенти на използваемост 
на територията на площадката, съгласно приложение №1 на Наредба 
№7/24.08.2004 г. Проектното планиране и застрояване ще се осъществи 
при спазване на нормите, определени в приложение №2 на Наредба  
№7/24.08.2004 г. Височината на застрояването ще бъде до 18 м, плътността 
на застрояване - 80 %, озеленена площ 20 %, интензивност на застрояване 
– 1. Въведено е изискване за изграждане на зелен пояс около площадката с 
широчина 8 м. 

Подробният устройствен план се изготвя и във връзка с промяна 
предназначението на имот ПИ 59032.14.60 от „земеделска земя” в 
територия със специално предназначение - за изграждане на „ Депо за 
инертни отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за 
третиране на строителни отпадъци, с цел последващото им 
оползотворяване” .  

С Проекта за ПУП – ПРЗ и ПП са разработени и схеми за трасета на 
външен водопровод, за външно ел.захранване и за нова пътна връзка на 
площадката на „ Депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране 
– инсталация за третиране на строителни отпадъци, с цел последващото 
им оползотворяване” . 

Съгласно ал. 3 на чл. 21 от Закона за опазване на земеделските земи, 
„(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) За обекти, за които транспортният достъп 
се осъществява по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, 
свързани с използването на транспортни машини с габарити или други 
технически характеристики, различни от предвидените за 
селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята за 
пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект.“ 

 

4. Правила и нормативи за прилагане на плана. 
 

Обхватът и съдържанието на подробния устройствен план са 
съобразени с изискванията на:  

• Наредба №8 за обема и съдържанието на  устройствените схеми 
и планове, обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г.;  
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• Наредба №7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които 
трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения 
за третиране на отпадъци; 

• Наредба №6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за 
изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; 

• Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за 
устройство на отделните видове територии и устройствени зони.  

 

5. Описание на местоположението и физическите характеристики на 
засегнатия терен. 

5.1. Местоположение 
 
Изменението на ПУП – ПРЗ и ПП засяга ПИ с идентификатор 

59032.14.60, във връзка с промяна на неговото предназначение от 
земеделска земя в депо за инертни отпадъци със съоръжение за 
третиране – инсталация за третиране на строителни отпадъци, с цел 
последващото им оползотворяване. Имотът е разположен в землището на 
с. Първенец, местност „Чакъла“, община Родопи, област Пловдив. 

Имотът е с обща площ 174,679 дка. Разположен е на 1500 м северно 
от с. Първенец, по левия бряг на р. Първенецка (Дермендере), на около 200 
м от коритото на реката, в най-близката им част.  

 

 
Фиг. 1. Местоположение на територията, обект на изменение на ПУП-ПРЗ и ПП 
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5.2. Физически характеристики 
 

Площадката е заравнена, с малък наклон на север. Абсолютните коти 
са в границите 188 - 191 м. Околните имоти представляват основно 
изоставени ниви, овощни градини и лозя. 

Засегнатият с ПУП-ПРЗ и ПП имот обхваща територията на бивша 
кариера за добив на инертни материали – чакъли и пясъци. При работата 
на кариерата не е достигната долната граница на пролувиалните наноси до 
дълбочината на прокопаване. По-голямата част от кариерата вече е 
запълнена с отпадъци – битови, промишлени и строителни. Отпадъците не 
са планомерно полагани, нито са уплътнявани при насипването. 
 

6. Характеристика на основните дейности, предвидени с изменението 
ПУП за реализиране на обект: „Депо за инертни отпадъци със 
съоръжение за третиране – инсталация за третиране на строителни 
отпадъци, с цел последващото им оползотворяване” 
 

6.1. Изграждане на депо за инертни отпадъци 
 

В границите на ПИ с идентификатор 59032.14.60 се предвижда 
обособяване на депо за инертни отпадъци с обща площ 53 дка. Депото ще 
бъде представено от една клетка. Капацитетът на депото (нето) се 
предвижда да достигне около 400 000 м3 . 

При средна обемна плътност на отпадъка 1,7 т/ м3, с постъпващите за 
депониране около 30 % от индикативните 100 000 т/год. отпадъци от 
строителство и разрушаване за региона и нетен обем на депото за инертни 
отпадъци 400 000 м3, срокът на експлоатация на съоръжението се 
изчислява на 22,6 години.  
 

Не се предвижда изграждане на долен изолационен екран и дренажна 
система за инфилтрат на депото за инертни отпадъци в съответствие с 
Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за 
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

Предвид класа на депото за инертни отпадъци не се предвижда газов 
дренаж. Горният изолиращ екран ще се състои само от рекултивационен 
пласт с мощност 1 м, от които горните 20 см хумусни почви за нуждите на 
биологичната рекултивация. Рекултивиращият слой се предвижда във 
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връзка с изпълнението на дейностите по закриване на депото и бъдещото 
ползване на територията – за затревяване. 

Около терена на депото и по протежение на пътищата, по които ще 
се доставят отпадъците, се предвижда да се изградят охранителни канали 
за улавяне на повърхностните атмосферни води и отвеждането им извън 
тялото на депото. 

 
При всяка доставка ще се извършва текущ входящ контрол на 

отпадъците. 
Входящият  контрол от оператора на депото ще включва : 
а) проверка на документацията, придружаваща отпадъците; 
б) измерване с автоматична везна и регистрация по електронен път на 

количеството постъпващи отпадъци; 
в) визуална проверка на отпадъците на входа на депото и на мястото 

на депониране за определяне на съответствието на отпадъците с 
описанието в придружаващите ги документи, представени от притежателя 
на отпадъците; 

г) вземане на представителни проби от отпадъците за установяване на  
съответствието по чл.34, ал.1, т.2 на Наредба № 6, които се съхраняват най-
малко три месеца от оператора. 

В случай на съмнения за замърсяване на инертните отпадъци, 
приемани без изпитване, установени след визуална проверка или от 
информацията за произхода на отпадъците, ще се извършва изпитване от 
оператора или ще се отказва приемането на отпадъците в депото. 

За експлоатацията на депото по участъци операторът ще съставя 
специализирана работна карта, регистър и информационна система, с 
които ще се документират вид и количество на отпадъка, депониран на 
полетата, идентификационен номер на полето, начин на депониране, в т. ч. 
дебелина и наклон на пластовете, вид на машините, извършващи 
уплътняването. 

С цел спазване на технологията за депониране на отпадъци в 
съответствие с изискванията на проекта, ще се отчитат също така: 

- кадастър на депото с указване мястото на депониране на всяка 
доставка отпадъци; 

- контрол за недопускане на приемането на отпадъци, които не са 
включени в списъка на отпадъци, които се приемат на депа за инертни 
отпадъци без изпитване или които не са изпитани, както е регламентирано 
в Част 1, Раздел І от Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения 
и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, за да се 
определи дали изпълняват критериите за приемане на отпадъци на депа за 
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инертни отпадъци съгласно, съгласно разрешението за извършване на 
дейности с отпадъци или комплексното разрешително; 

- продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото; 
- деформации на билото и откосите; 

6.2. Изграждане на инсталация за рециклиране на строителни 
отпадъци и отпадъци от разрушаване (СООР) 
 

На обекта ще се извършва рециклиране на строителните отпадъци с 
цел получаване на годни за употреба фракции строителни материали, 
отговарящи на нормативните изисквания за употребата им в 
строителството. 
 

Рециклирането на строителните отпадъци е процес, който 
преминава през няколко етапа: 

- Сортиране - Сортирането е първият процес на подготовка на 
строителните отпадъци за рециклиране, при който те се разделят на 
отделни фракции; 

- Предварително раздробяване - То може да бъде извършено с 
хидравлична ножица или хидравличен чук, и има за цел 
редуциране размера на отпадъците, постъпващи в трошачката. То 
се прилага, когато размерът на отпадъците е по-голям от отвора на 
трошачката, или когато директното натрошаване не би било 
ефективно (например има опасност да се получи твърде голям 
процент на фина фракция или на зърна с плоска и игловидна 
форма); 

- Натрошаване - То може да се извършва на няколко стъпки, с оглед 
оптимизиране на технологичните процеси и натовареност на 
оборудването, постигане на определена зърнометрия на 
рециклирания материал и форма на зърната му. Използват се 
няколко вида машини за натрошаване на строителни материали: 
компресиращи челюстни и конусни трошачки, както и роторни 
трошачки с ударно действие. Изборът на ударна или челюстна 
трошачка зависи от вида на рециклирания материал, който се 
произвежда - ударните трошачки осигуряват по-добра кубовидна 
форма на зърната, повече натрошени повърхности, т.е. подходящи 
са при производството на рециклирани добавъчни материали, но 
имат по-високи текущи разходи. 

-  Отстраняване на метали (за стоманобетонни отпадъци) - 
Отстраняване на металите е процес, който се прилага за 
стоманобетонните отпадъци и обикновено се извършва след 
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предварителното раздробяване на отпадъците. Използват се 
магнити за отстраняване на армировъчната стомана. Има три 
основни типа магнити: постоянни, лентови и барабанни. Освен 
това, могат да бъдат използвани системи с вихров ток за 
отстраняване на цветните метали – например алуминий. 

- Пресяване - То може да се извършва преди, по време и след 
натрошаването. Когато се извършва преди натрошаването или 
преди окончателното натрошаване, то има за цел отстраняване на 
нежелани примеси, например на мазилките от отпадъците от 
керамика и бетон, на замърсяванията с почва и други. Пресяването 
по време на натрошаването се извършва с оглед разделянето на 
отпадъците на фракции, някои от които се подлагат на 
допълнително натрошаване. Пресяването след процеса на 
натрошаване се нарича фракциониране, тъй като след него 
рециклираният материал е разделен на групи според големината на 
зърната - така наречените фракции. Има много различни видове 
сита, но най-често се използват виброситата, изработени от 
метални мрежи или от перфорирани плочи. Те могат да бъдат 
монтирани към трошачките, или инсталирани отделно. 

- Транспортиране - Вътрешнозаводско транспортиране се прилага 
при усложнена технология на рециклиране при инсталации с голям 
капацитет, където не е възможно използването на товарачи. 
Извършва се с конвейри, които обикновено са електрически 
задвижвани ленти, осигуряващи прехвърлянето на материала 
между различните технологични процеси. Други конвейри, 
използвани при производството на рециклирани добавъчни 
материали, са вибрационните, които обикновено се използват 
и като сортировъчни средства при натоварването на материалите. 

-  Пречистване на фракционираните материали - Има за цел 
допълнително отделяне на някои примеси като дърво, пластмаси и 
други, както и отстраняване на праховата фракция по зърната, 
наличието на която в някои случаи ограничава приложението на 
рециклираните материали, например при употребата им като 
добавъчни материали за асфалт и бетон. Пречистването може да 
бъде извършвано с въздушен поток (аерация), или с промиване 
(флотация). 

 
Рециклиране на бетон и стоманобетон 
 

Този вид отпадъци са сред най-разпространените, тъй като 
бетонът е един от най-широко използваните строителни материали. 
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Преобладаващите процеси, при които се генерират са 
реконструкцията и разрушаването на сгради и съоръжения. 
Бетонните отпадъци от разрушаване на сгради имат много висок 
потенциал за рециклиране. Те съдържат скални материали и 
циментов камък, които са инертни, а технологията на рециклиране е 
сравнително проста - раздробяване на големите късове, натрошаване, 
отделяне на армировката, пресяване и евентуално пречистване, при 
относително ниска енергоемкост. Крайният продукт от 
рециклирането на бетонните отпадъци са фракции от трошен 
материал, по подобие на трошен камък от естествени скални 
материали. Тези рециклирани фракции могат да бъдат използвани за 
същите цели като естествените материали - от материали за насип до 
добавъчни материали за бетон и асфалт (рециклирани добавъчни 
материали, РДМ). В зависимост от процесите на третиране на 
отпадъците, рециклираните материали много често отговарят на 
изискванията така, както и първичните материали, т.е. тяхната 
употреба в строителството не би следвало да бъде ограничавана. 

 
В изпълнение на изискванията на Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали, площадката за инсталацията за рециклиране ще бъде оформена 
в съответствие с изискванията на Приложение № 12 към чл. 17 от същата 
Наредба. 

 
В рамките на инсталацията за рециклиране на СООР се предвижда 

обособяване на няколко производствени участъка: 
• Входно-изходна зона с бариери, КПП, кантар и съоръжение за 

измиване на автомобилни гуми с площ около 2 дка; 
• Производствен участък на трошачно-пресевната инсталация на 

обща площ около 40 дка, включващ:  
− Складови площи за съхранение на постъпващи количества 

СООР, вкл. за временно съхранение на постъпващите 
отпадъци със съмнение за замърсяване; 

− Предварително сортиране (ръчно), разглобяване, 
раздробяване и др.; 

− Трошачно-пресевна инсталация; 
− Площи за временно съхранение на готова продукция 

(фракции); 
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− Площадка за контейнери за временно съхранение на 
рециклируеми отпадъци, като метали, дървесина, 
пластмаси и др.; 
 

Предвижда се и обособяване на площи за допълнително разширение 
на инсталацията за рециклиране с други технологични възли, свързани с 
управлението на отпадъците от строителство и разрушаване: 

• инсталация за сепариране на строителни отпадъци и отпадъци от 
разрушаване на площ около 14 дка; 

• инсталация за промиване на отделни фракции от разделения 
материал с цел подобряване на качеството им, инсталации за 
производство на изделия от отделените фракции и др. на площ 
около 15 дка; 

• Инсталация за оползотворяване на получените фракции, с площ 
около 13 дка. 

 
На площадката се предвижда изграждането на бетонов център, с 

капацитет 2 куб. м/ час и обем на миксера 0,5 куб.м. Бетоновият център ще 
се използва за производство на бетонови продукти (напр. бетонови 
блокчета) и като входяща суровина ще се използват получени от 
инсталацията за рециклиране фракции инертни отпадъци. Произведеният 
бетон ще се използва само за собствени нужди и няма да се продава и 
изнася извън площадката. 

 
Инсталацията за рециклиране на отпадъци от строителство и 

разрушаване се предвижда с проектен капацитет 100 000 т/год. 
 
Потокът СООР ще включва смесени строителни отпадъци, както и 

отделни потоци разделно събрани и транспортирани земни маси, смеси от 
керамични отпадъци, бетон, асфалти. На база проучванията, проведени за 
други региони на страната във връзка с изграждането на регионални депа 
може да се приеме, че типичният състав на този вид отпадъци включва: 
керамика 14%, бетон и стоманобетон - 28 %, смесени минерални мазилки 7 
%, асфалтобетон 11%, земни маси и скални материали – 33 %, други 
рециклируеми – хартия, пластмаси, метали, дървесина – 4 %, опасни 
отпадъци – 1 % и други нерециклируеми – 2% (Източник: Национален 
Стратегически План за Управление на Отпадъците от строителство и 
разрушаване на територията на Р България, за периода 2011-2020 год.). 
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Площадката за разполагане на трошачно-пресевната инсталация се 
предвижда да бъде с бетонова настилка, позволяваща безпроблемно 
движение на зареждащата техника при по-висока интензивност на 
движение. Останалата част от територията на площадката ще е с 
макадамова настилка, изградена от баластра или от рециклирани 
материали, произведени от самата трошачно-пресевната инсталация.  

Асфалто-бетонова настилка се предвижда за площадката за временно 
съхранение на СО, за които има съмнение за замърсяване, докато се 
извършат необходимите изпитвания и/или се организира депонирането им 
по съответния ред в съответен клас депо.  

Участъците за съхранение на готови продукти (фракции), както и 
площите за разполагане на контейнери за рециклируми и оползотворими 
материали се предвиждат с настилка от несортиран трошен камък, 
произведен от трошачно-пресевната инсталация. 

 
Осигуряването на контрол на достъпа, както и контрол на 

постъпващите количества СООР ще се осигури чрез изграждане на ограда, 
вход с бариери, и КПП за цялата площадка на инсталацията. Измерването 
на количествата постъпващи и рециклирани строителни отпадъци и 
отпадъци от разрушаване, ще се извършва чрез електронна автомобилна 
везна, разположена в рамките на входно-изходната зона на площадката. 
 
 

В следващата обща блок-схема са представени потоците за 
дейностите със СООР и произведените продукти:  

 
 
 

 
 
 
 

ДОСТАВКА НА СО 
 
 
 

ВХОДЯЩ КОНТРОЛ 
    

ДЕПОНИРАНЕ НА 
НЕРЕЦИКЛИРУЕМИ 

ИНЕРТНИ СО 

 
 
 

 
 
 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА СООР 
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ВРЕМЕННО 
СЪХРАНЯВАНЕ 

НА 
ЗАМЪРСЕНИ 

СО 

 ВХОДНО-
ИЗХОДНА ЗОНА 

(КАНТАР, 
ИЗМИВАНЕ НА 

ГУМИ) 

 СЪХРАНЯВАНЕ 
НА СО ЗА 

РЕЦИКЛИРАНЕ 

  
 
 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА 
СЕПАРИРАНЕ 

 СОРТИРАНЕ 

 
 
 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА 
ПРОМИВАНЕ 

 ТРОШАЧНО-
ПРЕСЕВНА 

ИНСТАЛАЦИЯ 

 
   

  

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА 
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ 

НА ГОТОВИ 
ПРОДУКТИ 
(ФРАКЦИИ) 

 СЪХРАНЯВАНЕ 
НА ГОТОВ 
ПРОДУКТ 

(ФРАКЦИИ) 

         
 

      
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
Фиг. 2. Схема на потока на приеманите строителни отпадъци (СО) 

 

 

6.3. Обособяване на административно-битова сграда 
 
За персонала, ангажиран с дейностите по третиране и рециклиране 

на СООР, се предвижда изграждане на административно-битова сграда на 
площадката с необходимите санитарно-битови помещения, офис и 
помещение за съхранение на документация.  

Предвижда се инсталацията за рециклиране да работи на едносменен 
режим на работа, при 5-дневна работна седмица и осемчасов работен ден.  
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Фиг. 3. Пространствено разположение на отделните части на депото 

6.4. Предвидена механизация 
 
Техниката, която ще се използва по време на строителството на 

депото ще бъде стандартна строително-транспортна техника. Ще включва 
багери, багер-товарачи, булдозери, валяци и др. 

По време на експлоатацията ще бъдат използвани и висок клас багер, 
булдозери, автокранове, фадроми, самосвали, бетоновози. 
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Необходимите машини към инсталацията за рециклиране на СООР 
са: 

- Челен товарач за зареждане на специализираните машини, оформяне 
на куповете и товарене на готовите фракции. 

- Трошачна инсталация - мобилна роторна трошачка с 
производителност 100 до 150 т/час, с магнитен сепаратор за желязо, с 
дизелов агрегат, с възможност за захранване на външни консуматори 
(пресевна инсталация и транспортни ленти) и с възможност за захранване с 
електроенергия от площадковата ел.мрежа; 

- Пресевна инсталация - мобилна, с две сита и разделяне на три 
фракции, с ленти за изнасяне на материалите, дизелова или захранвана от 
генератора на трошачната инсталация; 

- Транспортни ленти – мобилни, три броя, с дължина 10 до 15 м, за 
оформяне на купове с големи обеми, височина на разтоварване минимум 5 
м, широчина минимум 50 см, захранване на лентите от генератора на 
трошачната инсталация. 

- Оръдие за водна мъгла, мобилно, с обсег до 30 м, високонапорно, 
осигуряващо фино разпрашаване, с разход на вода до 1 л/сек., захранвано с 
вода и ел.енергия от площадкови мрежи. 

6.5. Предвидено електроснабдяване на обекта 
 

Съгласно Информация за разработване на ПУП на „ЕВН България 
Електроразпределение” АД, захранването на поземления имот с ел.енергия 
ще става от новоизграден трафопост тип БКТП 20/0,4 кV, 400 кVА, който 
ще бъде оразмерен за поисканата 270 кW мощност. Той ще се монтира на 
границата на имота с лице към уличната регулация, така че обслужването 
му да се извършва без влизане в територията на обекта, и същевременно 
чрез осигуряване на  безпрепятствен достъп на автомобилен транспорт. 

Новото БКТП ще бъде с два кабелни входа на страна 20 кV. 
Присъединяването на страна 20 кV на новото БКТП за обекта ще стане 
подземно, с кабели 20 кV от съществуващо БКТП „Химкомерс”.  

Дължината на трасето на кабелите 20 кV ще бъде 409 м, а 
сервитутната им зона - 1640 м2.  
 Трасето е избрано така, че да преминава по най-късото разстояние и 
най-малко на 2,00 м от границите на имотите и ще бъде изцяло от дясната 
страна на довеждащия път. Пресичането на уличното платно ще е само в 
началото на обслужващия път при БКТП ”Химкомерс”. Там има 
съществуващо пресичане. 
 
Приложение - Чертеж „ПП на Трасе на кабелна линия 20 kV”. 
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6.6. Предвидено водоснабдяване на обекта 
 

Водоснабдяването на обекта ще се осъществява с две цели: 
 

Питейно-битово водоснабдяване: 
 

Водите с питейни качества от водопроводната мрежа ще се използват 
само за санитарно-хигиенни нужди на персонала. Предвидено е захранване 
от крайната точка на съществуващ уличен водопровод с Ф80. Проектната 
площадка е на кота 194 м и e предвиден монтаж на регулатор за налягане в 
обезопасена шахта със спирателна арматура. 

Проектният водопровод ще бъде с полиетиленови тръби /PEHD/ с 
диаметър ф90, осигуряващ захранване на противопожарни хидранти по 
дължина на трасето, до входа на обекта. Трасето на водопровода е в 
общински пътища. В първия участък от 440 м, в северна посока трасето е 
от западната страна,в сервитута на пътя по КВС, но извън съществуващата 
настилка. След въздушното преминаване на открития канал в стоманена 
обсадна тръба ф150 и след отклонението от открития канал в 
североизточна посока, трасето преминава от източната страна на 
съществуващата настилка, отново в сервитута на пътя по плана на КВС. На 
250 м южно, преди достигане на проектното /и съществуващо/ място на 
влизане в обекта, от източната страна на настилката, ще се положат 
успоредно проектните захранващи водопровод и електропровод, като има 
възможност да се осигури сервитут по 1,5 м от двете страни и на двата 
провода. 

Откритият напоителен канал ГНК В-1 Горнокричимски, който се 
пресича в неговите т.45 и т.46 от предвиденото трасе на захранващите водо 
и електро проводи, е със статут на частна държавна собственост. 
Владетелят на напоителния канал, „Напоителни системи” ЕАД клон 
Марица е съгласувал ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ 059032.14.60, местност 
„Чакъла” по КК на с. Първенец за обект „Депо за инертни отпадъци със 
съоръжение за третиране – инсталация за третиране на СО с цел 
последващото им оползотворяване”, Част Геодезия, със свой Изх.№ 
65#Д/25.01.2017 г.  

 
Приложения: - Чертеж „Ситуация външни ВиК връзки”; 
- Писмо с Изх.№  65#Д/25.01.2017 г.  на „Напоителни системи” ЕАД, 

клон Марица. 
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Производствени води и води за ПП нужди: 
 
Предвижданото количество вода за технологични цели е до 10 000 

м3/год.: 
• за промиване на фракциите, отделени от трошачно-пресевната  

инсталация; 
• за оросяване на площи за разтоварване на отпадъци;  
• за оръдия за водна мъгла с цел контролиране на запрашаването на  

площадката;  
• за производство на бетонови изделия на площадката; 
• за поливане на зелени площи до 100 м3/год.; 
• за ПП нужди. 

 
За осигуряването й се предвижда изграждане на 2 броя тръбни 

кладенци /ТК/, Ф200. Окончателният избор на местоположението им ще 
бъде предхождан  от хидрогеоложки доклад. Изграждането на сондажите, 
ще бъде съобразено със съществуващото състояниe на подземните водни 
тела (ПВТ), количествения натиск върху тях, с оценката за тяхното 
химично и екологично състояние, както и с предприетите мерки за 
ограничаване въздействията върху тях, съгласно ПУРБ (2016 – 2021 г.).  

 С цел опазване количеството на подземните води от дълбоко 
разположените и защитени от замърсяване подземни водни тела, съгласно 
изискванията на чл.50, ал.2 „б“ от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за 
проучване, ползване и опазване на подземните води, Обн. ДВ. бр.87 от 30 
Октомври 2007 г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр.15 
от 21 Февруари 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013 г., изм. и 
доп. ДВ. бр.90 от 31 Октомври 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 
Декември 2016 г., дълбочината на кладенците ще бъде до 20 м. 

Преди изграждането им ще се проведе процедура по издаване на 
разрешително, съгласно чл. 46 от Закона за водите. 

Водното количество ще се определи при издаване разрешителното за 
ползване на подземни води, съобразно изводите в хидрогеоложкия доклад.  

 
Местоположението на водоснабдителните сондажи е определено на 

база примерното застрояване на площадката и основните консуматори на 
вода.  

Окончателният избор на местоположението ще бъде предхождан  от 
хидрогеоложки доклад. Изграждането на сондажите, ще бъде съобразено 
със съществуващото състояниe на подземните водни тела (ПВТ), 
количествения натиск върху тях, с оценката за тяхното химично и 
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екологично състояние, както и с предприетите мерки за ограничаване 
въздействията върху тях, съгласно ПУРБ (2016 – 2021 г.). Водното 
количество ще се определи при издаване разрешителното за ползване на 
подземни води, съобразно изводите в хидрогеоложкия доклад.  
 

6.7. Осигуряване на транспортен достъп до обекта 
 
Достъпът до обекта до момента се осъществява по съществуващ 

асфалтов път, преминаващ западно от площадката, от с. Първенец до 
селскостопанско летище.  

Използването на този път за достъп до площадката на новите 
съоръжения за рециклиране на СООР и депониране на инертни отпадъци 
предполага преминаване на целия трафик (около 40 курса на ден) през 
селото. При избор на съществуващия път през с. Първенец за достъп до 
инсталациите следва да се извърши реконструкция на пътя, тъй като 
настилката е в лошо състояние. 
 

С ПУП – ПП са разработени следните два варианта за достъп до 
площадката: 
 

Вариант 1 – отклонение от път за с. Златитрап  
– дължина 3000 м 
– 500 м – реконструкция  
– 2500 м – нов път 
Ще се осигури достъп до площадката от западната страна до входно-

изходната зона на площадката, съществуващата към момента. Трасето ще 
започва от пътя за с. Златитрап, преминава в южна посока по 
съществуващи селскостопански пътища, като на три места трасето ще 
пресича напоителни канали. 
 

Вариант 2 – отклонение от път за с. Първенец  
– дължина 1750 м 
– 600 м – реконструкция  
– 1000 м – нов път 
– 150 м – мост 
Ще се осигури достъп до източната страна на площадката, като пътят 

ще се отклонява от пътя за с. Първенец по съществуващ асфалтов път. 
Общата дължина на трасето е 1725 м. По вариант 2 ще се обособят 
кръстовища, за да не се прекъсват пътищата, тъй като в момента се 
използват съществуващите пътни участъци.  
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За осигуряването на транспортен достъп до площадката, обект на 
настоящия ПУП – ПРЗ, възложителят възнамерява да разработи и двата 
упоменати варианта.  
 Експертният съвет по устройство на територията на Община 
„Родопи”, със свой Протокол №10/20.12.2016 г. приема като основен 
вариант на трасето за довеждащ път за обект: „Депо за инертни отпадъци 
със съоръжение за третиране – инсталация за третиране на СО с цел 
последващото им оползотворяване” по ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ 
059032.14.60, местност „Чакъла” по КК на с. Първенец, вариант №1  - 
Пътна връзка чрез отклонение от път III-8602, при км 1+360 – ляво, с 
дължина 3000 м. 
 С Протокол на Областно пътно управление от 17.05.2017 г. комисия 
с представители на ОПУ Пловдив, Сектор „Пътна полиция” при ОД на 
МВР Пловдив и Община „Родопи”, след оглед на предложеното място за 
пътна връзка, преценява, че Възложителят може да внесе проекти за 
разглеждане по съответния ред за посочената пътна връзка.   
 
Приложения: - Протокол №10/20.12.2016 г. на ЕСУТ на община „Родопи”; 
- Протокол от 17.05.2017 г. на ОПУ Пловдив; 
- Чертеж „Трасе на довеждащ път, Вариант 1; 
- Таблица със засегнати имоти от ПП на трасе на довеждащ път, Вариант 1. 

6.8. Предвидено третиране и заустване на отпадъчните води, 
формирани от дейността 

 
Предвидените отпадъчни води от площадката на депото ще се 

формират от: 
o битово-фекални води /БФВ/ от административно битова сграда; 
o от площадките за временно съхранение на отпадъци; 
o от промиване на фракциите от трошачно-пресевната инсталация; 
o площадка за съхранение на ГСМ; 
o от участъците за депониране. 

 
В района на депото няма изградена канализационна мрежа.  
В ПУП-ПРЗ и ПП се предвижда: 

• БФВ да се събират в изгребна яма и да се извозват за  
пречистване до ГПСОВ; 

• Подовата канализация на клетките за временно съхранение на  
опасни отпадъци да отвежда формираните отпадъчни води до резервоар, 
конструиран от устойчив материал. При запълване на резервоара и анализ 
за химичния състав на отпадъчните води, същите да се  извозват за 



 
 

27 

 

                                 Доклад за eкологична оценка на ПУП – ПРЗ и ПП „Изграждане на депо за 
инертни отпадъци със съоръжение за третиране, с цел последващото им 
оползотворяване” 

 
 

 

пречистване до ПСОВ за производствени отпадъчни води, съгласно 
сключен договор с оператора на пречиствателното съоръжение.  

• Генерираните количества отпадъчни производствени води след  
измиването на добитите фракции инертни материали да се събират в 
утаители, откъдето ще се връщат в производствения процес като оборотна 
вода. 

• Формираните отпадъчни води от площадката за съхранение на  
ГСМ след механично пречистване  в каломаслоуловител да се извозват за 
пречистване до ПСОВ за производствени отпадъчни води, съгласно 
сключен договор с оператора на пречиствателното съоръжение. 

• От участъците за депониране не се предвижда събиране на  
инфилтратни води и изграждане на долен изолационен екран и дренажна 
система за инфилтратни води, предвид изискванията на  Наредба № 6 от 
27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, (Приложение № 2 към чл. 
1, т. 4 и чл. 22, Изисквания към проектните решения на тялото на 
депото, Раздел 3: Изисквания към долния изолиращ екран на депото, т. 
3.2.3.) „Отделни елементи на изолиращия екран могат да не се 
предвиждат, като: буква б) изолационна геомембрана, защитен слой и 
дренажна система – при депа за инертни отпадъци. 
 
 

II. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И 
ФАКТОРИТЕ, КОИТО ЗАМЪРСЯВАТ ИЛИ УВРЕЖДАТ ОКОЛНАТА СРЕДА, И 
ТЯХНОТО ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА. 

 

1. Атмосферен въздух и климат 
 

1.1 Климат 
Климатичната характеристика на района е изготвена въз основа на 

данни от наблюденията на най-близко разположената станция в гр. 
Пловдив. Характеристиките на отделните елементи на климата са : 

Вятър – данните показват, че средногодишната скорост на вятъра е 
1.8 м/сек, а средните месечни варират от 1.3 м/сек през октомври до 2.4 
м/сек през февруари.  

 

Таблица 1. Средна месечна и годишна скорост на вятъра за Пловдив 
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І ІІ ІІІ ІV V V І VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ год 

1.9 2.4 2.3 2.1 1.9 1.9 1.8 1.7 1.4 1.3 1.5 1.7 1.8 

 

Температура на въздуха – данните от наблюденията показват, че 
средномногогодишната температура на въздуха е 12°С, а средномесечните 
варират от -0,4°С през януари до 23,2°С през юли. Абсолютният 
температурен максимум е 41,3°С  и е регистриран през месец август. 
Абсолютният минимум е за януари и е –31.5°С. 

Таблица 2. Абсолютни максимални, средномесечни и абсолютни минимални 
температури в °С 

 І ІІ ІІІ ІV V V І VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ год 

абс. макс 19.4 23.6 28.4 32.9 35.3 38.5 39.8 41.3 36.5 34.8 27.0 22.1 41.3 

ср. мес. -0.4 2.2 6.0 12.2 17.2 20.9 23.2 22.7 18.3 12.6 7.4 2.2 12.0 

абс. мин. -31.5 -29.1 -17.5 -4.0 -0.3 6.0 8.2 5.6 0.7 -5.8 -9.1 -19.4 -31.5 

 
Валежи – Използвани са данни от дъждомерния пост Пловдив. От 

тях се вижда, че средната годишна сума на валежите е от 493 мм, 
изчислени за периода 1981÷ 2012 г. Сезонното разпределение на валежите 
се характеризира с най-висок относителен дял на пролетно-летните 
валежи, а най-нисък - на есенно-зимните. Регистрираният максимален 
денонощен валеж е 86.4 мм (май). 

      Таблица 3. Средна месечна и годишна сума на валежите в мм 

Станция І ІІ ІІІ ІV V V І VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ год 

Пловдив 39 33 43 35 52 47 49 41 33 36 37 48 493 

 

Снежна покривка – Средният брой на дните със снежна покривка е 
22, която започва да се задържа от средата на месец декември и 
продължава до средата на месец февруари. Преминаването на 
температурата под 0°С става през декември-февруари.  

 
Евентуално развитие на компонента без прилагане на плана 
 
Териториалният обхват и естеството на планираните дейности не 

предполагат повлияване на климата. Настоящото състояние на 
разглежданата територия, а именно бивша кариера с непланомерно 
натрупване на различни по вид отпадъци, не благоприятства за 
подобряване на климатичните условия, най-вече по отношение на 
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микроклимата на района. Преди земеделска земя, в последните 
десетилетия територията е превърната в обезлесена и замърсена площадка 
с натрупани отпадъци без изпълнена рекултивация. Това без съмнение се 
отразява негативно на микроклимата около обекта, тъй като 
антропогенните дейности го повлияват в посока засушаване, запрашаване, 
повишаване на температурата, нарушаване на естествения кръговрат на 
веществата и др. 

При нереализиране на проекта за ПУП – ПРЗ и ПП  на „ Депо за 
инертни отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за 
третиране на строителни отпадъци, с цел последващото им 
оползотворяване”  управлението на територията на планова основа няма да 
се осъществи, включително дейности като: законово организиране на 
производствените процеси, обособяване на зелени зони и лесозащитен 
пояс около площадката, рекултивационни следексплоатационни 
мероприятия и др., които биха имали положително въздействие върху 
микроклимата на района. 

 

1.2. Атмосферен въздух 
 

Степента на замърсяване на атмосферата с вредни вещества се 
определя от количеството и химичния състав на постъпващите във въздуха 
замърсители в района и от начина на разсейването им.  

Съгласно изискванията на националното и европейско 
законодателство територията на страната е разделена на шест Райони за 
оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ) – 
Столичен, Пловдив, Варна, Северен/Дунавски, Югозападен и Югоизточен. 
Анализът на данните за качеството на атмосферния въздух (КАВ) се 
извършва по райони, като се отчита спецификата на всяко населено място, 
в което се извършва контрол.  

Качеството на атмосферния въздух на разглежданата територия се 
контролира от РИОСВ Пловдив, чрез пунктовете за мониторинг на 
въздуха, които са част от Националната система за мониторинг на 
околната среда (НСМОС). На територията на Община Родопи няма пункт 
за мониторинг на въздуха. По информация от РЕГИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА 
СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА на 
РИОСВ Пловдив  контролираните обекти, източници на емисии на вредни 
вещества в атмосферния въздух са 15 на брой. В района на общината не са 
констатирани превишения на НДЕ на емитираните замърсители от 
обектите с точкови източници. Замърсяването на въздуха в населените 
места от общината е основно от битовото отопление и автотранспорта. 
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Няма данни от контрол качество на атмосферния въздук от НСМОС 
на територията на Община Родопи за последните десет години. Поради 
липса на измервания за конкретната територия могат да се направят 
предположения за локално съществуващи източници на замърсяване от 
горивни процеси и прахови емисии от битовата дейност на обитаващите 
района, както и от движение на МПС по черните пътища. Тези въздействия 
са вероятно незначителни, до слаби и постоянни. 

Сегашното състояние на територията в рамките на ПИ 59032.14.60 
предполага наличие на слаби прахови емисии и такива от неприятни 
миризми поради откритата (незалесена) част и естеството на 
организираната в миналото дейност (кариера и площадка за отпадъци), 
натрупването на различни по вид отпадъци и неизвършването на 
рекултивация на засегнатия участък. 
 

Евентуално развитие на компонента без прилагане на плана 
 
При нереализиране на проекта за ПУП – ПРЗ и ПП  на „ Депо за 

инертни отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за 
третиране на строителни отпадъци, с цел последващото им 
оползотворяване”  вероятно ще се запази статуквото със слаби негативни 
въздействия върху атмосферния въздух. Управлението на територията на 
подробна планова основа няма да се осъществи, включително дейности 
като: законово организиране на производствените процеси с управление на 
емисиите в атмосферата, обособяване на зелени зони и лесозащитен пояс 
около площадката, рекултивационни следексплоатационни мероприятия и 
др., които биха имали положително въздействие върху атмосферния 
въздух.  
 
 
2. Води 
 
2.1. Повърхностни води 

 
Имотът е разположен на 1500 м северно от с. Първенец, по левия 

бряг на р. Първенецка (Дермендере), на около 200 м от коритото на реката.  
Река Първенецка е река в Южна България, която се намира в 
Източнобеломорския район на басейново управление с административен 
център гр. Пловдив. Басейнът на реката заема обща площ от 213,8 км2, с 
дължина 36,6 км и среден наклон към с. Храбрино 62,5 ‰. Извира на около 
500 м запад-северозапад от вр. Модър (1992 м). Тя е десен приток на р. 
Марица, като вливането ѝ става край Пловдив. Терасните отложения на 
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реката са изградени от чакъли и пясъци. Средногодишния отток към 
устието е 1,626 м3/сек, а към с. Храбрино е 1,378 м3/сек (макс. отток 150 
м3/сек на 11.V.1998; мин. отток 0,005 м3/сек, на 9.VII.1994). Тече покрай 
селата Лилково, Брезовица, Плочник, Храбрино и Първенец, област 
Пловдив. Река Първенецка е с дъждовно-снежно подхранване, като 
максимумите са в периода април-май, а минимумите – август-септември.  

Територията на ПУП-ПРЗ се намира в обхвата на повърхностно 
водно тяло: Река Първенецка от вливане на река Пепелаша до устие, с код 
BG3MA500R126.  

Според Доклад за състоянието на водните тела на територията на 
Басейнова дирекция «Източно беломорски район» за 2017 г., състоянието 
на Река Първенецка от вливане на река Пепелаша до устие е посочено в 
табл.1. 
 
Таблица 4. Състояние на повърхностните водни тела в ИБР, 2017 г. 
Код на водно 
тяло 

Име на 
водно тяло 

Тип Биологични 
показатели 
2017 

Екологично 
състояние/ 
потенциал 
2017 

Химично 
състояние 
2017 

Изместващи 
показатели 2017 

 
 
BG3MA500R126 

Река 
Първенецка 
от вливане 
на река 
Пепелаша 
до устие 

R5 

умерено умерено неизвестно 

 
 
Макрозообентос 

 
Типологията на реката е R5 - Чакълест полупланнски тип река. 

 
Анализът на различните видове натиск ( източници на замърсяване) 

върху състоянието на водните тела може да се илюстрира с фиг.4. 
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Фиг. 4. Видове натиск (източници на замърсяване) върху състоянието на водните тела 
 в района на изграждане на депото 
 

Натиск върху водното тяло, съгласно ПУРБ (2016-2020 г.) има от 
дифузен източник  - заустване на битови води от населени места без 
изградена или частично изградена канализационна мрежа, което води до 
органично и биогенно замърсяване на реката. 
 
Евентуално развитие на компонента без прилагане на плана 
 

Ако не бъде реализиран ПУП – ПРЗ и ПП на обект: „ Депо за 
инертни отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за 
третиране на строителни отпадъци с цел последващото им 
оползотворяване”  ще има риск от замърсяване на коритото на река 
Първенецка от нерегламентирани сметища, които при обилно снеготопене 
и валежи ще формират отпадъчни води, заустващи в реката. 
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2.2. Подземни води 
 

По регистъра на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" 
районът на село Първенец и околността му попадат в три подземни водни 
тела: 

1.  BG3G000000Q013: Порови води в Кватернер – Горнотракийска  
низина, със следните основни характеристики: 
− обща площ – 2817,53 km2 
− естествени ресурси – 8990 l/s 
− разполагаеми ресурси – 8254 l/s 
− водоносен хоризонт - Кватернер - Неоген 
 

Водното ниво е на различна дълбочина: от 1 м в близост до река 
Марица до около 9-10 м с отдалечаване от нея. През пролетта обилното 
снеготопене и валежите обуславят главния максимум на количествата и 
нивата на подземните води. 

Водите от кватернерните отложения са пресни, с обща 
минерализация основно 0.2-0.5 g/dm3 и обща твърдост в широки граници: 
от 2.56 до 6.59 mg-eq/dm3. 

Дълбочината на водното ниво в различните части на площта е от 5.6 
до 11.7 м. Това ниво е сравнително ниско, макар и не минимално. По време 
на пролетното снеготопене и при продължителни проливни валежи се 
очаква покачване с до 2-3 метра. Подземният поток е безнапорен, с посока 
на север.  
 
 

2. BG3G00000NQ018 - Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик  
– Пловдивския район.  

Водоносният хоризонт е изграден от глини, песъкливи глини, 
глинести пясъци, чакъли, конгломерати, брекчи, брекчо - конгломерати, 
алевролити и има следните основни характеристики: 
− обща площ – 4014,11 km2 
− естествени ресурси – 3634 l/s 
− разполагаеми ресурси – 3335 l/s 
− водоносен хоризонт - Кватернер - Неоген 
 

3. BG3G00000Pt050 - Пукнатинни води - Централно Родопски  
комплекс  
 
 ПВТ  заема  най-югозападните  части  на  разглеждания  район.   
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 Водоносният  хоризонт  е изграден  от  гнайсошисти,  гранитизирани  
биотитови  и  двуслюдени  гнайси,  мигматити, шисти, калкошисти, 
прослойки мрамори и има следните основни характеристики: 

 
− обща площ – 1658,63 km2 
− естествени ресурси – 8585 l/s 
− разполагаеми ресурси – 8585 l/s 
− водоносен хоризонт- Протерозой 

Съгласно Доклад за състоянието на водите в Източно-беломорски 
район през 2017 г. на БДИБР, състоянието на подземните водни тела на 
територията на землище Първенец е посочено в табл.2. 

 
Таблица 5 – Състояние на подземните водни тела в ИБР, 2017 г. 
Код на водно 
тяло 

Име на водно 
тяло 

Оценка 
химично 
състояние 

Показател на 
замърсяване*  

Оценка 
количествено 
състояние 

Риск за 
влошаване 

BG3G000000Q013 Порови води в 
Кватернер – 
Горнотракийска 
низина 

лошо манган,  
фосфати 

добро в риск 

BG3G00000NQ018 Порови води в 
Неоген - 
Кватернер - 
Пазарджик – 
Пловдивския 
район 

лошо калций, 
сулфати, 
фосфати, 
естествен 
уран,  
обща алфа- 
активност  
 

добро в риск 

BG3G00000Pt050 Пукнатинни 
води – 
Централно 
Родопски 
комплекс 

добро няма добро няма риск 

 
• отклонение от стандартите за качество (СК), съгласно 
Приложение 1 към чл.10, ал.2, т.1 на Наредба No 1 от 10.10.2007 г. 
(ДВ, бр. 87 от 2007 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 23 декември 
2016 г.) за проучване, ползване и опазване на подземните води.  
 
На силен антропогенен натиск е подложено ПВТ BG3G000000Q013: 

Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина, защото е разположен 
изцяло в първи хоризонт. На най-голям количествен натиск е 
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BG3G00000NQ018 - Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик – 
Пловдивския район – 90,95% експлоатационен индекс. 

При изготвяне на инженерно-геоложкото и хидрогеоложко 
проучване за обект “Депо за инертни отпадъци със съоръжение за 
третиране – инсталация за третиране на строителни отпадъци с цел 
последващото им оползотворяване“ в ПИ с идентификатор 59032.14.60, 
местност „ЧАКЪЛА“ по КК на с. Първенец, община Родопи са взети и 
анализирани две проби от подземни води - една от шурф 1, а втората - от 
изкопа на бившата кариера. След направения химичен анализ на пробите е 
установено съдържание на сулфати почти двойно над нормата (455 mg/dm3 

при норма 250 mg/dm3 ). Няма данни за замърсяване с тежки метали. 
В проучвания район подземните води нямат хидравлична връзка с 

повърхностните води на река Първенецка поради силна колматация на 
коритото. Това се доказва и от голямата разлика в нивата на реката и 
подземните води. 

 
Зони за защита на водите (ЗЗВ) 

Зоните за защита на водите (ЗЗВ) са със специална защита съгласно 
Рамковата директива по водите. Те включват територии, определени по 
други директиви, както и зони по чл. 6, чл. 7 и Приложение ІV на РДВ.  

По отношение на зоните за защита на водите, определени за 
водочерпене за човешка консумация са територията на водосбора на 
повърхностните водни тела и земната повърхност над подземните водни 
тела, а именно:  

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

• водните тела, които се предвижда да бъдат използвани за  
питейно-битово водоснабдяване.  

По-голямата част от землището на с. Първенец, в т.ч. и територията 
на ПУП-ПРЗ попада в нитратно уязвима зона  т.е  уязвима зона за защита 
на водите от биогенно замърсване от селскостопански източници( Заповед 
РД -146/25.02.2015 г. на МОСВ).  

Първите две тела подземни водни тела  (BG3G000000Q013: Порови  
води в Кватернер – Горнотракийска низина и BG3G00000NQ018 - Порови 
води в Неоген - Кватернер - Пазарджик – Пловдивския район) попадат в 
зона за защита на водите (ЗЗВ) - Питейни води в Кватернер – Неоген. 

 
Подземно водно тяло BG3G00000Pt050 - Пукнатинни води - 

Централно Родопски комплекс попада в ЗЗВ - Питейни води в Протерозой. 
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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 

Пукнатинни води - 
Централно Родопски 
комплекс 

BG3DGW00000Pt050 BG3G00000Pt050 

 
 
Санитарно-охранителни зони  
Допустимите и необходими устройствени дейности в териториите с 

обхват на санитарно – охранителните зони на сондажните кладенци за 
питейно - битово водоснабдяване се определя от Закона за водите. 

Най- близката санитарно-охранителна зона е СОЗ-М-32/10.11.2005 г., 
учредена за водовземане от подземни води за питейно-битово 
водоснабдяване, на разстояние 2,5 км на северозапад от територията на 
плана в с. Златитрап. 

В санитарно-охранителните пояси се спазват изискванията, съгласно 
Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, 
проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-
охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-
битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, 
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди , като 
не се допуска строителство, нито водопой на животни. 

При реализация на планираните мерки в ПУП-ПРЗ и ПП няма да се 
допуснат нарушения на изискванията по опазване на ЗЗВ. 
Евентуално развитие на компонента без прилагане на плана 

Ако не бъде реализиран ПУП – ПРЗ и ПП на обекта няма да се 
използват подземни води, предвидени в проекта. Няма да се осъществи 
допълнетелен антропогенен натиск върху ПВТ, разположено най-близко 
до повърхността BG3G000000Q013: Порови води в Кватернер – 
Горнотракийска низина. 
 

3. Земни недра. Геоложка среда.  
 
Теренът около с. Първенец е изграден от палеозойски и почти 

водонепропускливи ефузивни скали, с наличие на разкрития от  литоложки 
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разновидности с докамбрийска и кватернерна възраст. 
Докамбрийските скали включват литоложките разновидности от 

Родопската надгрупа, представени от Комплекса на метасерпентинитите 
(оРеБ-Г) и тези от неразчленената Рупчоска група (КиРеБ). 

В състава на неразчленената Рупчоска група (ИиРеБ) влизат скалите 
от Марково-Брестовишкия блок. Това са основно метаморфни скали, 
представени от мигматизирани гнайси, биотитови, двуслюдени и 
мусковитови гнайси, гнайсошисти и шисти. 

Комплексът на метасерпентинитите (оРеБ-Г) е изграден от 
серпентинитови тела, разположени по северния склон на Централните 
Родопи в ивицата между Асеновград и село Брестовица. В резултат на 
регионален метаморфизъм по контактните зони и зоните на срязване, в 
серпентинитови тела са се образували зонални обвивки от хлоритови, 
актинолитови или талк-хлоритови скали. 

Кватернерните наслаги в разглеждания район имат изключително 
широко разпространение поради речно-долинния характер на релефа. 
Кватернерът е изграден от пролувиални образувания с плейстоценска 
възраст (р^р), които изграждат наносни конуси по северното подножие на 
Родопите. Образувани са по долините на големите реки при излаза им от 
планинските склонове. Изградени са от несортирани добре заоблени 
валуни, чакъли, гравии и пясъци, които с отдалечаването им от 
подножието постепенно издребняват и се налага песъчливо-гравийната 
компонента. Късовият състав на пролувиалните отложения е пряко 
свързан с подхранващата провинция - основно метаморфни скали. 

В тектонско отношение районът попада в Маришката разломна зона. 
В тези части тя обхваща най-южните части на Севернородопската 
разломна зона и значителни части от Пловдивското понижение, където 
скали с различна стара възраст и подложени на интензивни тектонски 
движения, са покрити от млади кватернерни отложения. 

Част от територията, касаеща ПУП-ПРЗ и ПП, представлява бивша 
кариера за инертни материали – чакъли и пясъци. При работата на 
кариерата не е достигната долната граница на пролувиалните наноси до 
дълбочината на прокопаване. По-голямата част от кариерата вече е 
запълнена с отпадъци – битови, промишлени и строителни. Отпадъците не 
са планомерно полагани, нито са уплътнявани при насипването. От 
времето на запълването на кариерата са минали не по-малко от 10 години. 

Геоложкият строеж в разглеждания район до дълбочина не по-малка 
от 15-20 м включва холоценски пролувиални наноси. Съставени са от 
несортирани, добре заоблении едри, средни и дребни чакъли и пясъци. 
Произходът им е разнообразен - от скалите на подхранващата провинция – 
районът по северния склон на Родопите. Незакономерно на места сред 
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чакълите се срещат глинести и песъчливо-глинести прослойки. 
В непосредствена близост около разглежданата територия не са 

установени свлачища, срутища или подобни неблагоприятни 
геодинамични процеси. Не се очаква да възникнат такива вследствие на 
предвидените от Възложителя дейности. 

Обектът не е разположен в непосредствена близост до речния бряг 
или стръмни откоси и не е необходимо за него да се извършват изчисления 
за обща устойчивост във връзка с чл.7, ал1, т.1 от Наредба  №1/01.09.1996 
за проектиране на плоско фундиране и чл. 73, ал.1, т. 1 от Норми за 
проектиране на плоско фундиране. 

Според литоложкия строеж геоложкият разрез в района на 
проучване се класифицира в Група С от Таблица 1 на Наредба 07/2 за 
проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони и Таблица 3.1 
на БДС БК 1998-1. 

Според произхода и физико-механичните показатели на ли- 
толожките разновидности геоложкият разрез се дели на два инженерно- 
геоложки (ИГ) слоя, които имат отношение към условията за фундиране: 

1) ИГ слой 1 - започва от повърхността и достига различна 
дълбочина (най-много до 8-9 м). Съставен е от насипи от битови, 
промишлени и строителни отпадъци. Те не са сортирани, не са полагани 
планомерно и не са уплътнявани. Този слой не е добър за фундиране. При 
необходимост от строителство на сгради и съоръжения в него са възможни 
следните варианти: 

-  премахване или преминаване чрез по-дълбоко фундиране. 
- проектиране на мерки срещу неравномерно слягане и пропадане. 
- проектиране на леки сгради и съоръжения, способни да поемат по-

големи деформации при слягане на земната основа. 
Важно е да се отбележи, че при наличие на динамични товари и 

вибрации при работа на машини и съоръжения опасността от 
неравномерни слягания нараства. 

2) ИГ слой 2 - започва от 8-9 м и продължава поне до 15-20 м. В 
неизкопаните за кариерата участъци започва от повърхността. Съставен е 
от пролувиални наслаги - основно чакъли и пясъци, на места прослоени от 
глина или песъчлива глина. Този слой е много добър за фундиране. За него 
има опасност от суфозия при протичане на подземни води с голяма 
скорост - в периоди на продължителни проливни валежи или обилно 
снеготопене. 

Според подразделянето на строителните почви от земната основа, 
описано в чл. 13 от Нормите за проектиране на плоско фундиране, 
литоложките видове, изграждащи проучваната площ, попадат в група А, 
рядко - група Б (глинестите пластове и прослойки). 
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Фиг.5. Схема на територията на обекта и разположение на шурфите 
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Фиг.6.  Литоложка колонка на Ш – 1 
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Фиг.7.  Литоложка колонка на Ш – 2 
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Фиг. 8.  Литоложка колонка на Ш – 3 

 

По време на строителство на съоръженията за третиране на 
строителни отпадъци  с цел последващото им оползотворяване не се 
очаквa значително въздействие върху земните недра, тъй като всички 
строителни мероприятия за оформяне на депото за инертни отпадъци и 
площадките за разполагане на инсталациите за рециклиране на ОСР се 
извършват в рамките на котлована на изоставента баластриера, 
респективно върху повърхността на депонираните строителни отпадъци в 
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по-голямата част от котлована на кариерата. Изключение прави малка част 
от площадката, от която се предвижда използване на земни маси, пясъци и 
баластри за оформяне на проектно дъно на участъка за депониране (с 
дебелина на пласта 0,5 м), както и за изграждане на рекултивационен пласт 
и настилки в зоната на инсталациите за рециклиране на строителни 
отпадъци и отпадъци от разрушаване. Предвидените изкопи за оформяне 
на проектното дъно на участъка (в съществуващия котлован) за 
депониране са до дълбочина 8 м.  

Не се очаква въздействие върху геоложката среда и земните недра по 
време на експлоатацията на обекта. 
 
Евентуално развитие без прилагане на плана 
 

Използването на земни недра е предвидено единствено при 
запълването на дъното на котлована с баластра, целящо изолирането на 
земните слоеве от депонираните отпадъци, както и при  рекултивацията. За 
целта е заложено използването на около 20 000 м3 земна маса, намиращи 
се на територията на Възложителя. 

Без осъщестяването на заложените дейности тези земни маси ще 
останат неизползвани, като част от настоящия ландшафт.  

 
4. Почви.  

 
Почвите в района са алувиално-ливадни и глинесто-песъчливи. 

Първите се образуват по поречията на големи реки върху неспоени 
чакълесто песъчливи алувиални наноси, при различен климат. 
Разпространени са върху I и II надзаливни тераси на реките на страната. 
Имат само един тънък повърхностен хоризонт – по-тъмен, до 10 см, след 
което са слоеве, различаващи се по вида на фракцията. Те са със сиво-жълт 
цвят.  

Основните дейности за повишаване на плодородието им, освен 
торене, са насочени към предпазването им от заливане, заблатяване и 
засоляване. Алувият представлява материал, който се формира от 
постоянно течащи води. Той се натрупва по речната тераса като фин 
материал с богато органогенно и минерално съдържание, което му предава 
изключителна плодородност. Глинесто-песъчливите почви са по-бедни на 
хумусно съдържание, като почвеният хоризонт не е много мощен.  

Основният натиск по отношение на запасеността на почвите с 
биогенни елементи идва от селското стопанство и по-специално от 
небалансираната употреба на торове. Запасеността на почвите с биогенни 
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елементи се определя чрез концентрациите на общ азот, органичен 
въглерод и общ фосфор, както и съотношението между органичен 
въглерод и общ азот. Стойностите при наблюдаваните показатели в района 
на Пловдивска област са в рамките на средните за страната стойности. 

Дифузното замърсяване на почвите се оценява чрез определяне на 
концентраците на тежки метали и металоиди - Zn, Cu, Pb, Cd, Ni, Co, Cr, 
Hg, As, и устойчиви органични замърсители – 16 съединения 
полициклични ароматни въглеводороди (РАН), 6 съединения 
полихлорирани бифенили (РСВ) и 22 съединения хлорорганични 
пестициди в почвени проби. 

Почвите в района на Пловдивска област, съгласно Регионален доклад 
за състоянието на околната среда през 2017 г. на РИОСВ Пловдив, са в 
добро екологично състояние по отношение на замърсяване с тежки метали, 
металоиди и устойчиви органични замърсители. 

В настоящият момент, почвите на територията на реализация на 
плана са основно антропогенно натоварени, чрез замърсяването им с 
нерегламентирано натрупване на различни по вид отпадъци, както и от 
използването на механизирани устройства при извършването на тази 
дейност. 
 
Евентуално развитие на компонента без прилагането на плана 
 

Без реализирането на плана ще продължи замърсяването от 
нерегламентирано струпване на отпадъци и уплътняване на почвения слой 
от механизираната техника, използвана за складирането им. 
 

5. Ландшафт.  
 

 "Ландшафт" е територия, специфичният облик и елементите на която 
са възникнали като резултат на действия и взаимодействия между 
природни и/или човешки фактори (§1, т.13 от ДР към ЗООС).  

Нашата страна се намира на прехода между умереноконтиненталния 
и субтропичния пояс.  

Съгласно ландшафтното райониране (по Петров, 1997), имотът за 
който се предвижда промяна на предназначението, попада в 
Междупланинска зонална област на южнобългарските низини и ниски 
планини и по-конкретно в нейната Горнотракийска подобласт. 

Пловдивското поле заема Западната подобласт на Горнотракйската 
област. Северната му граница от Моминоклисурския пролом на река 
Марица до Чирпанските възвишения се проследява по южното подножие 
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на Средногорието. На юг границата му минава по северното подножие на 
Родопите, като започва източно от Моминоклисурския пролом до 
Драгойновския масив на Родопите. Пловдивското поле има низинен релеф, 
простира се по паралела и има лек наклон от запад-северозапад към изток-
югоизток, който се маркира от леглото на р. Марица. При Белово западната 
периферия на Пловдивското поле има 300 м.н.в., а на изток при Първомай, 
на границата му със Старозагорското поле тя намалява до около стотина 
метра. В Пловдивското поле р. Марица тече близо до стръмните северни 
склонове на Родопите и далеч от верижното протежение и полегатите 
южни склонове на Средногорието. Това положение на реката обуславя 
асиметричното развитие на речната мрежа в обсега на Пловдивското поле. 
Над широката заравнена низинна повърхнина на Пловдивското поле 
контрастират уединените Пловдивски хълмове (286м.). 

Имотът, обект на настоящия ПУП – ПРЗ е разположен в землището 
на с. Първенец, местност „Чакъла“, община Родопи, област Пловдив. 
Територията е с обща площ 174,679 дка, разположена по левия бряг на р. 
Първенецка (Дермендере), на около 200 м от коритото. Според действащия 
в момента ПУП, имотът е бил експлоатиран като кариера, като не е 
достигната долната граница на пролувиалните наноси до дълбочината на 
прокопаване. Към момента теренът е зает от котлована на изоставената 
кариера и ливади обрасли с рудерална растителност. Половината от имота 
е със силно променени релефът, почви, растителност и земни недра и 
нарушен визуален облик. Част от котлована е запълнен с отпадъци, 
полагани непланомерно и не уплътнявани. По целия терен има разпилени 
различни по вид отпадъци.  

Естественият ландшафт в този имот е претърпял съществена промяна 
от антропогенния фактор, в резултат на което е придобил нови черти и 
свойства. Вследствие намесата на човека в природните процеси се 
появяват антропогенни ландшафти. В тази връзка, за терена може да бъде 
приложена разработената класификация на антропогенните изменения на 
ландшафтите по Тодоров (1997), която го отнася към клас „много силно 
изменени ландшафти” – тип миннодобивни, род кариерно-насипни. 

Всички съседни имоти са заети от клас „средно изменени 
ландшафти” – тип агроландшафти, от род орни земи; лозя; 
овощни градини. На север са разположени обработваеми ниви и 
овощни градини, на запад и на юг са има необработваеми ниви, а на изток 
са разположени овощни градини, лозя и необработваеми ниви. 
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  Евентуално развитие без прилагане на плана 
 
Без промяна на действащия ПУП ще се запази досегашното 

предназначение на имота. Предвид съществуващото състояние е малко 
вероятно да бъдат продължени добивните дейности. Ако не бъде променен 
статута му, той ще продължи да се ползва като сметище, неотговарящо на 
нормативните изисквания. Това би било в разрез с политиката за 
устойчиво развитие на териториите на Община Родопи.  
 

6. Биологично разнообразие.  
 

Биогеографски, територията на Възложителя попада в 
Среднобългарския район, подрайон на Горнотракийската низина. 

Основната флора и фауна е представена от европейски, 
евросибирски и холеопалеарктични видове, като е характерно (особено в 
последно време) навлизането и на редица топлолюбиви средиземноморски 
и преходносредиземноморски форми.  

Голяма част от този подрайон е със засилено антропогенно 
присъствие, поради което естествено разпространената флора и фауна са 
силно ограничени. По-голямо видово разнообразие се е съхранило в 
ниските части на околните планини и отделни изолирани места със 
запазена естествена растителност в низината, както и покрай реките. 
 Поради продължителното човешко присъствие и дейност в 
разглеждания имот биоразнообразието е със силно занижен видов и 
количествен състав, характерно за местата със силен антропогенен натиск.  
  

Предвидените дейности по депонирането на инертни материали ще 
увеличи (главно чрез шумово замърсяване и по-малко чрез изземване на 
земни маси) неблагоприятното влияние върху биоразнообразието в имота 
и близките околности, като ще бъдат засегнати основно рудерални 
растителни видове и представители на фауната толерантни с човешкото 
присъствие. 
 
Евентуално развитие без прилагане на плана 

 
При неприлагане на предвидените дейности от страна на 

Възложителя се очаква запазване на сегашното състояние на 
биоразнообразието, характерно за силно повлияните от стопанска човешка 
дейност райони (беден видов състав с наличие и превес на антропогенно 
толерантни видове). 
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6.1. Растителност 
 
Растителната покривка на изследвания имот е представена основно 

от тревисти видове с рудерален характер. При теренните огледи бяха 
установени росопас (Fumaria officinalis), средна звездица (Stellaria media), 
цикутово часовниче (Erodium cicutarium), обикновен рожец (Senecio 
vulgaris) и глухарче (Taraxacum sp.) и др.. Не се очаква наличие на редки 
или защитени растителни видове. Някои от околните на засегнатата площ 
терени са заети от селскостопански дейности. 

Растителността на разглежданата територия е под антропогенен 
натиск, вследствие на механизирания достъп при депонирането на 
отпадъци в котлована на кариерата, както и използването и от 
селскостопански животни (коне). 

Вследствие на заложените от Възложителя дейности не се очаква 
значително въздействие върху растителността в имота и близките 
околности. 

 

 
Сн. 1. Изглед към тревист терен на територията, обект на изменение на 

ПУП-ПРЗ и ПП 
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Сн. 2. Растителност в съседни терени на територията, обект на 

изменение на ПУП-ПРЗ и ПП 
 
Евентуално развитие без прилагане на плана 
 
Без реализирането на ПУП-ПРЗ и ПП ще продължи антропогенното 

въздействие върху растенията, с предполагаемо намаляване на площите 
заети от тях. 
 

6.2. Животински свят 
 
Фауната в района, обект на ПУП-ПРЗ и ПП, е с беден видов и 

количествен състав, основно поради антропогенния натиск. 
Предполагаемите видове, които се срещат са свързани с аграрния и 
полския ландщафт, като не се очаква наличието на редки или защитени 
такива. При теренният оглед бяха наблюдавани качулати чучулиги 
(Galerida cristata), сиво каменарче (Oenanthe oenanthe), сива врана (Corvus 
cornix) и обикновен мишелов (Buteo buteo), ловуващ в съседните на ПУП-
ПРЗ и ПП терени. 

Територията на реализиране на ПУП-ПРЗ и ПП е със силно 
антропогенно присъствие, вследствие на отлагането на отпадъци и 
съпътстваща човешка дейност, което оказва негативно влияние върху 
дивата фауна там. 
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Евентуално развитие на компонента без прилагане на плана 
При неприлагането на настоящото предложение се очаква запазване 

на ограниченото присъствие на животински видове на разглеждания терен. 
 

7. Природни обекти. 

7.1. Защитени територии по смисъла на ЗЗТ 
 
В близост до поземлен имот с идентификатор 59032.14.60, предмет на 

ПУП-ПРЗ и ПП няма защитени територии, поради което не се очаква 
същите да бъдат засегнати от предвидените промени в плановете и 
последващата реализация на инвестиционното намерение. 

7.2. Защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 
2000” 
 

Разглежданата площадка за изграждане на обект: „ Депо за инертни 
отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за третиране на 
строителни отпадъци, с цел последващото им оползотворяване”  не 
попада в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000 по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие. Най-близката защитена зона е 
„Брестовица“ с код BG0001033 – по местообитанията, на разстояние 2 700 
м.  

За Защитените зони по Директивата за местообитанията са определени 
следните основни цели на опазване:  

- 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.   

При направените теренни проучвания на видовия състав, не са 
открити консервационно значими растителни, животински видове и 
местообитания, обект на опазване от зоната. Реализацията на ПУП-ПРЗ и 
ПП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
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природни местообитания, популации и местообитания предмет на защита. 
Дейностите предмет на ПУП-ПРЗ и ПП не са свързани с намаляване на 
площта и/или нарушаване на естественото състояние на природните 
местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет 
на опазване в рамките на защитената зона.  
 

Евентуално развитие без прилагане на плана 
 

Теренът, обект на настоящия Доклад, не е част от ЗТ и ЗЗ, на 
неговата площ липсват защитени местобитания и видове. Ако продължи да 
се есплоатира като сметище, неотговарящо на нормативните изисквания е 
възможно да се стигне до замърсяване на околните терени с отпадъци, 
подземните и повърхностните водни тела, атмосферата, а чрез тях да се 
влоши качеството на местообитанията обект на защита на ЗЗ „Брестовица” 
с код BG000103, която е в близост.  
 

8. Културно-историческо наследство. 
 

На този етап, не са открити останки от археологически обекти – 
недвижими културни ценности в района на дейността, заложена в ПУП-
ПРЗ и ПП При евентуално попадане на находки на културно-
историческото наследство по време на работния процес, той ще бъде 
незабавно преустановен, а община Родопи и Регионалния археологически 
музей – гр. Пловдив, ще бъдат уведомени, съгласно чл. 18 от Закона за 
паметниците на културата и музеите (ЗПКМ). Преди реализацията на 
дейностите ще бъдат взети предвид становища на Регионалния 
исторически музей - Пловдив и Регионалния археологически музей - 
Пловдив, относно наличие и/или състояние на археологически и/или 
културно-исторически ценности на територията на имота. 
 

9. Материални активи. 
 
Текущо състояние 
 
По определение материален актив е: „Ресурс, контролиран от 

предприятие (организация, собственик) в резултат на минали събития, от 
който се очаква бъдеща икономическа изгода“.  

За нуждите на организациите активите се делят на дълготрайни 
(нетекущи) и краткотрайни (текущи). 
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Таблица 6. Видове активи 

Вид актив Текущи (краткотрайни) 
активи 

Нетекущи (дълготрайни) активи 

Материални 

Суровини и материали, 
стоки, продукция, 
незавършено 
производство 

Земи, сгради, транспортни 
средства, машини, 
производствено оборудване, 
компютри, стопански инвентар 

 
Екологичната оценка на Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) „Изграждане 
на депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за 
третиране на строителни отпадъци, с цел последващото им 
оползотворяване”, в рамките на имот с № 59032.14.60, с. Първенец, 
община Родопи, област Пловдив, както и за трасетата на довеждащата 
инфраструктура е аналитична рамка на очакваните въздействия от плана 
върху компонентите на околната среда, с която в последствие е 
необходимо да се съобразява изграждането и експлоатацията на всички 
подобекти, съоръжения и зони на обхванатата територия. 

 
Изменението на ПУП – ПРЗ и ПП засяга ПИ с идентификатор 

59032.14.60, във връзка с промяна на неговото предназначение от 
земеделска земя в депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране. 
Имотът е разположен в землището на с. Първенец, местност „Чакъла“, 
община Родопи, област Пловдив. 

Имотът е с обща площ 174,679 дка. Разположен е на 1500 м северно 
от с. Първенец, по левия бряг на р. Първенецка (Дермендере), на около 200 
м от коритото на реката.  

Той обхваща територията на бивша кариера за инертни материали – 
чакъли и пясъци. По-голямата част от кариерата е запълнена с отпадъци – 
битови, производствени и строителни. Отпадъците не са планомерно 
полагани, нито са уплътнявани при насипването. 

 
Общата структура на територията, предмет на плана и 

преобладаващото й предназначение определят материален актив, под 
формата на земеделска земя (дълготраен материален актив). 
Експлоатацията на кариера в миналото, без провеждане на мероприятия по 
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рекултивация, не добавя стойност към съществуващите материални 
активи. Няма складиране и на недълготрайни материални активи: 
суровини и материали, стоки, продукция, незавършено производство и 
резерви и др. Напротив, непланомерно запълване на площадката с 
различни по вид отпадъци е фактор за намаляване на стойността на 
материалните активи и затрудняващ стопанската експлоатация на 
територията.  

Въпреки това, в светлината на настоящата промяна на 
предназначението и планираните дейности, територията има потенциал за 
увеличаване на материалните активи, както дълготрайни, така и 
недълготрайни, чрез организиране на третиране (включително 
рециклиране и оползотворяване) на наличните на обекта отпадъци и на 
други приемани допълнително. 
 

Въздействието върху материалните активи, при реализиране на 
настоящия ПУП, обхваща всички земи, сграден фонд, транспортни 
средства, машини и съоръжения, производствено оборудване, стопански 
инвентар и др. или най-общо всичко, което има икономическа стойност и 
от което се очаква бъдеща икономическа изгода.  

Основните елементи, обхванати от плана, представляващи 
дълготрайни материални активи са: 

 

1. Депо за инертни отпадъци 
 

В границите на ПИ с идентификатор 59032.14.60 се предвижда 
обособяване на депо за инертни отпадъци с обща площ 53 дка. Депото ще 
бъде представено от една клетка. Капацитетът на депото (нето) се 
предвижда да достигне около 400 000 м3 . 

При средна обемна плътност на отпадъка 1,7 т/ м3, с постъпващите за 
депониране около 30 % от индикативните 100 000 т/год. отпадъци от 
строителство и разрушаване за региона и нетен обем на депото за инертни 
отпадъци 400 000 м3, срокът на експлоатация на съоръжението се 
изчислява на 22,6 години.  

Освен самото съоръжение, което представлява дълготраен 
материален актив, планираната дейност е предпоставка за генериране и на 
недълготрайни материални активи (строителни материали, стоки и 
продукция – от рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци). 

Не се предвижда изграждане на долен изолационен екран и дренажна 
система за инфилтрат на депото за инертни отпадъци в съответствие с 
Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за 
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изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

Предвид класа на депото за инертни отпадъци не се предвижда газов 
дренаж. Горният изолиращ екран ще се състои само от рекултивационен 
пласт с мощност 1 м, от които горните 20 см хумусни почви за нуждите на 
биологичната рекултивация. Рекултивиращият слой се предвижда във 
връзка с изпълнението на дейностите по закриване на депото и бъдещото 
ползване на територията – като затревен терен. 

Около терена на депото и по протежение на пътищата, по които ще 
се доставят отпадъците, се предвижда да се изградят охранителни канали 
за улавяне на повърхностните атмосферни води и отвеждането им извън 
тялото на депото. 

 

2. Инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и 
отпадъци от разрушаване (СООР) 
 

Инсталацията за рециклиране на отпадъци от строителство и 
разрушаване се предвижда с проектен капацитет 100 000 т/год. 

В рамките на инсталацията за рециклиране на СООР се предвижда 
обособяване на няколко производствени участъка, представляващи 
материални активи: 

• Входно-изходна зона с бариери, КПП, кантар и съоръжение за 
измиване на автомобилни гуми с площ около 2 дка; 

• Производствен участък на трошачно-пресевната инсталация на 
обща площ около 40 дка, включващ:  

− Складови площи за съхранение на постъпващи количества 
СООР, вкл. за временно съхранение на постъпващите 
отпадъци със съмнение за замърсяване; 

− Зона за предварително сортиране (ръчно), разглобяване, 
раздробяване и др.; 

− Трошачно-пресевна инсталация; 
− Площи за временно съхранение на готова продукция 

(фракции); 
− Площадка за контейнери за временно съхранение на 

рециклируеми отпадъци, като метали, дървесина, 
пластмаси и др.; 
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Предвижда се и обособяване на площи за допълнително разширение 
на инсталацията за рециклиране с други технологични възли, свързани с 
управлението на отпадъците от строителство и разрушаване: 

• инсталация за сепариране на строителни отпадъци и отпадъци от 
разрушаване на площ около 14 дка; 

• инсталация за промиване на отделни фракции от разделения 
материал с цел подобряване на качеството им, инсталации за 
производство на изделия от отделените фракции и др. на площ 
около 15 дка; 

• инсталация за оползотворяване на получените фракции, с площ 
около 13 дка. 

 
Потокът СООР ще включва смесени строителни отпадъци, както и 

отделни потоци разделно събрани и транспортирани земни маси, смеси от 
керамични отпадъци, бетон, асфалти. На база проучванията, проведени за 
други региони на страната във връзка с изграждането на регионални депа 
може да се приеме, че типичният състав на този вид отпадъци включва: 
керамика 14%, бетон и стоманобетон - 28 %, смесени минерални мазилки 7 
%, асфалтобетон 11%, земни маси и скални материали – 33 %, други 
рециклируеми – хартия, пластмаси, метали, дървесина – 4 %, опасни 
отпадъци – 1 % и други нерециклируеми – 2%. Очаква се от цялото 
количество СООР на вход да бъдат произведени около 76% строителни 
материали, представляващи недълготрайни материални активи. 

Очаква се чувсвително увеличаване на дълготрайните материални 
активи на територията поради покриването на отделните площадки с 
трайни настилки от бетон, асфалт и макадам. 

Площадката за разполагане на трошачно-пресевната инсталация се 
предвижда да бъде с бетонова настилка, позволяваща безпроблемно 
движение на зареждащата техника при по-висока интензивност на 
движение. Останалата част от територията на площадката ще е с 
макадамова настилка, изградена от баластра или от рециклирани 
материали, произведени от самата трошачно-пресевната инсталация.  

Асфалто-бетонова настилка се предвижда за площадката за временно 
съхранение на СО, за които има съмнение за замърсяване, докато се 
извършат необходимите изпитвания и/или се организира депонирането им 
по съответния ред в съответен клас депо.  

Участъците за съхранение на готови продукти (фракции), както и 
площите за разполагане на контейнери за рециклируми и оползотворими 
материали се предвиждат с настилка от несортиран трошен камък, 
произведен от трошачно-пресевната инсталация. 
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Предвижда се изграждане на ограда, вход с бариери, и КПП за цялата 

площадка на инсталацията. Измерването на количествата постъпващи и 
рециклирани строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване, ще се 
извършва чрез електронна автомобилна везна, разположена в рамките на 
входно-изходната зона на площадката. 

 

3. Административно-битова сграда 
 
За персонала, ангажиран с дейностите по третиране и рециклиране 

на СООР, се предвижда изграждане на административно-битова сграда на 
площадката с необходимите санитарно-битови помещения, офис и 
помещение за съхранение на документация.  
 

4. Механизация 
 
Техниката, която ще се използва по време на строителството на 

депото ще бъде стандартна строително-транспортна техника. Ще включва 
багери, багер-товарачи, булдозери, валяци и др. 

По време на експлоатацията ще бъдат използвани и висок клас багер, 
булдозери, автокранове, фадроми, самосвали, бетоновози. 

Необходимите машини към инсталацията за рециклиране на СООР, 
представляващи материални активи, са: 

- Челен товарач за зареждане на специализираните машини, оформяне 
на куповете и товарене на готовите фракции. 

- Трошачна инсталация - мобилна роторна трошачка с 
производителност 100 до 150 т/час, с магнитен сепаратор за желязо, с 
дизелов агрегат, с възможност за захранване на външни консуматори 
(пресевна инсталация и транспортни ленти) и с възможност за захранване с 
електроенергия от площадковата ел.мрежа; 

- Пресевна инсталация - мобилна, с две сита и разделяне на три 
фракции, с ленти за изнасяне на материалите, дизелова или захранвана от 
генератора на трошачната инсталация; 

- Транспортни ленти – мобилни, три броя, с дължина 10 до 15 м, за 
оформяне на купове с големи обеми, височина на разтоварване минимум 5 
м, широчина минимум 50 см, захранване на лентите от генератора на 
трошачната инсталация. 
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- Оръдие за водна мъгла, мобилно, с обсег до 30 м, високонапорно, 
осигуряващо фино разпрашаване, с разход на вода до 1 л/сек., захранвано с 
вода и ел.енергия от площадкови мрежи. 

 

5. Електроснабдяване на обекта 
 

Съгласно Информация за разработване на ПУП на „ЕВН България 
Електроразпределение” АД, захранването на поземления имот с ел.енергия 
ще става от новоизграден трафопост тип БКТП 20/0,4 кV, 400 кVА, който 
ще бъде оразмерен за поисканата 270 кW мощност. Той ще се монтира на 
границата на имота с лице към уличната регулация, така че обслужването 
му да се извършва без влизане в територията на обекта, и същевременно 
чрез осигуряване на  безпрепятствен достъп на автомобилен транспорт. 

Новото БКТП ще бъде с два кабелни входа на страна 20 кV. 
Присъединяването на страна 20 кV на новото БКТП за обекта ще стане с 
кабели 20 кV от съществуващо БКТП „Химкомерс”.  

Дължината на трасето на кабелите 20 кV ще бъде 409 м, а 
сервитутната им зона - 1640 м2.  

 

6. Водоснабдяване 
 

Водоснабдяването на обекта ще се осъществява с две цели: 
 

Питейно-битово водоснабдяване 
 

Водите с питейни качества от водопроводната мрежа ще се използват 
само за санитарно-хигиенни нужди на персонала. Предвидено е захранване 
от крайната точка на съществуващ уличен водопровод с Ф80. Проектната 
площадка е на кота 194 м и e предвиден монтаж на регулатор за налягане в 
обезопасена шахта със спирателна арматура. 

 
Производствени води и води за ПП нужди 

 
Предвижда се изграждане на 2 броя тръбни кладенци /ТК/, Ф200, с 

дълбочина 28 м, за което ще се проведе процедура по издаване на 
разрешително, съгласно чл. 44 от Закона за водите. 

Местоположението на водоснабдителните сондажи е определено на 
база примерното застрояване на площадката и основните консуматори на 
вода.  
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  Евентуално развитие без прилагане на плана 

 
Коректната планова основа, разработена според съвременните 

изисквания за управление на устройствените зони, е предпоставка за 
бъдещо развитие на обхванатите територии при спазване на законовата 
база. Не може да бъде организирано устойчиво управление на дейностите 
на определената площадка без разработване на ПУП – ПРЗ и ПП 
„Изграждане на депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране, с 
цел последващото им оползотворяване”. Неточната планова основа в 
съчетание с непланомерно запълване на площадката с различни по вид 
отпадъци в миналото, предопределят негативно развитие на компонент 
Материални активи при неизпълнение на плана.  

 
Ако не бъде реализиран ПУП – ПРЗ и ПП на обект: „Депо за инертни 

отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за третиране на 
строителни отпадъци с цел последващото им оползотворяване” ще бъде 
пропусната възможност за устойчиво третиране на натрупани отпадъци, 
замърсяващи околната среда, но най-вече няма да бъде постигнат напредък 
по изграждане на законни съоръжения за оползотворяване, рециклиране и 
обезвреждане на строителни отпадъци, от каквито в региона има много 
голяма нужда. 

Бъдещото развитие на компонент „Материални активи", при 
неприлагане на оценявания ПУП, се определя като негативно, тъй като 
няма да бъдат реализирани мероприятия, които биха довели до 
увеличаване, както на дълготрайните, така и на недълготрайните 
материални активи. 

 

10. Здравно-хигиенни аспекти на околната среда. 
 
Здравно-хигиенните аспекти към настоящия доклад отразят 

аспектите на човешкото здраве от въздействието върху околната среда и 
характеризираните източници на вредно въздействие на „ Депо за инертни 
отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за третиране на 
строителни отпадъци, с цел последващото им оползотворяване”,  
разположено в местност „Чакъла“, с. Първенец.  

Разглежданата площадка се намира в населено място, което е част от 
община Родопи, за която е разгледана демографската структура на 
населението. 
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Демографска структура на населението в община Родопи 
 

По данни от „Анализ на потребностите от социални услуги в 
община Родопи 2016 – 2020 г.“,  община „Родопи“ е на четвърто място по 
население и на четвърто място по територия сред осемнадесетте общини в 
област Пловдив. 

В Общината живее около 4.77% от населението на област Пловдив 
(32 970 души към 31.12.2015 г.) и 2.2% от населението на Южен централен 
район. 

Средната гъстота на населението в Община „Родопи“ (62.91 души на 
кв. км.) е по-ниска от средните стойности за област Пловдив, но почти 
равна на тази за Южен централен район (66.1 души на кв. км.) и за 
страната (66.3 души на кв. км), а по брой населени места (21) - е на трето 
място в областта. Този показател дава възможност да се направи извод, че 
Общината е със сравнително висока гъстота на населението. 

Урбанистичната класификация на селищата не е поляризирана - 
повечето от населените места са големи села, а една трета от тях са 
планински с по-малко на брой население в тях. Най-големи по население 
са селата Цалапица (3 952 души), Първенец (3 397 души) и Брестовица (3 
420 души), а най-малък брой население имат селата Чурен (3 човека), 
Лилково (18 човека), Дедово (53 човека), Скобелево (78 човека) и Ситово 
(24 човека). 

Населението в селата не е изолирано като начин на живот. В 
големите села има много млади хора и хора в трудоспособна възраст. 

Почти всички селища разполагат със сравнително добре изградена 
инфраструктура по отношение на електроснабдяване, водоснабдяване, 
съобщителни връзки и транспортен достъп. 
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Таблица 7. Брой на населението на Община „Родопи“ в под, в и над трудоспособна 
възраст за периода 2009-2015 г. 

 

От таблицата се вижда, че в периода 2009 - 2013 година 
населението е намаляло устойчиво - средно с 192 души на година. Най-
голям е бил спадът на населението между 2009 и 2010 г., когато то е 
намаляло с 611 души на година. 

Статистиката за 2014 и 2015 г. сочи, че на фона на намаляващата 
тенденция за броя на населението в страната, по-скоро ситуацията за 
Община „Родопи“ е положителна. С близо три процента се е увеличил 
броят на населението в трудоспособна възраст, а с два процента се е 
намалило населението над трудоспособна възраст. 

Като цяло е малък процентът на населението под трудоспособна 
възраст - той варира около 13 %, което, от днешна гледна точка, създава 
не добра перспектива за трудовите ресурси на Общината след около 10 
години. Следователно необходимо е да се предприемат стъпки за 
преодоляването на тази тенденция! 

 
Таблица 8. Половата структура на населението в Община ,,Родопи“ за периода 
2009 - 2015 г. 

 

Години 

 

Общ брой 
на 

население 
то 

Под 

трудоспособна 
възраст 

 
В 

трудоспособна 
възраст 

 

Над 
трудоспо 
собна 
възраст 

 

  Бр. % Бр. % Бр. % 

2009 31 687 4235 13.37 18 514 58.42 8 938 28.20 

2010 31 076 4154 13.37 17 975 57.84 8 947 28.79 

2011 31 077 4 039 12.99 17 946 57.74 9 038 29.08 

2012 30 855 4 044 13.11 17 771 57.59 9 040 29.30 

2013 30 729 3990 12.98 17613 57.31 9 126 29.70 

2014  31 449 3960 12.59 18362 58.38 9127 29.02 

2015 32 970 3998 12.12 19854 60.22 9118 27.65 

    2009   2010   2011   2012   2013   2014 2015 
пол мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени 

100
%  

15650 

 

16037 

 

15326 

 

15750 

 

15294 

 

15783 

 

15173 

 

15682 

 

15120 

 

15609 

 

15523 

 

15926 

 

16302 

 

16668 
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Полът е един от най-важните признаци на човека, от който зависи 
участието на хората в естественото възпроизводство, социалният статус и 
трудовият процес. Съотношението между мъжете и жените се определя 
основно от половата диференциация на смъртността и раждаемостта. По 
отношение на половата структура на населението в Община „Родопи“ за 
периода 2009 - 2015 г. се вижда лек превес на броя на жените спрямо броя 
на мъжете. 

 

Вижда се, че в периода от 2009 до 2015 г. раждаемостта търпи 
период на спад. 

 

 

Смъртността, като един от основните елементи, формиращи 
естествения прираст, е значително по-висока от раждаемостта. Един от 
най-тревожните демографски проблеми е относително високото ниво на 
обща смъртност. Основен фактор, обуславящ динамиката в общата 
смъртност, е процесът на демографско остаряване. Този процес е 
резултат от промените във възрастовата структура на населението. 

 
Таблица 11. Етническата принадлежност на населението в Община „Родопи“. 

 
Таблицата показва, че за този период от десет години, отчетено 

след последните две национални преброявания - през 2001 и 2011 г. 
населението напълно запазва „картината" на етническите групи в 
Община „Родопи“.  

 
Таблица 9. Раждаемост в Община „Родопи“ за периода 2009 - 2015 г. 
Години 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Родени в общината 363 304 293 286 282 282 271 

Таблица 10. Смъртност в Община „Родопи“ за периода 2009 - 2015 г. 

Години 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Починали в Общината 515 529 493 555 432 493 474 

Година Общо 

население 

Българска 
% 

Турска % Ромска % Друга % 

2001 32 870 92.72 4.03 2.5 0.75 
2011 33 098 92.76 4 2.5 0.74 
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Здравеопазване 

Здравното обслужване на населението в Община „Родопи“ се 
осъществява от следните здравни заведения: 

�  Многопрофилна болница за активно лечение, разположена на 
територията на Община Пловдив; 

�  Диагностично консултативни центрове, разположени на 
територията на Община „Родопи“ и Община Пловдив; 

Доболничната медицинска помощ се осъществява от 26 
общопрактикуващи лекари. При население над 30 000 души, което живее 
на територията на общината, наличният състав от общопрактикуващи 
лекари и стоматолози работят основно в по-големите селища - Цалапица, 
Ягодово, Крумово. Наличният състав от общопрактикуващи лекари и 
стоматолози не е в състояние да осигури доболнично здравно обслужване 
на населението в малките високопланински населени места. 

 „ Депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране – 
инсталация за третиране на строителни отпадъци, с цел последващото 
им оползотворяване” е разположено на територията на община Родопи, в 
местност „Чакъла“, с. Първенец, разположено в Южна България, отстоящо 
на 10 км от гр. Пловдив. С. Първенец е самостоятелно кметство в състава 
на община Родопи. Числеността на населението е 3 397 човека, съгласно 
гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО) на 
населението към 2015г.  

Образованието, обучението и приобщаването на населението в с. 
Първенец се осигурява от: 

• ЦДГ - Целодневна детска градина; 
• Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“; 
• Читалището на с. Първенец. Ръководството му съвместно с 

институциите на местно и общинско равнище заедно със 
самодейците, всеотдайно работи по посока на приобщаване на 
населението на с.Първенец към спазване на фолклорните 
традиции на селото и обогатяването на културния живот на 
хората. 

Предвид разположението на бъдещия обект „ Депо за инертни 
отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за третиране на 
строителни отпадъци, с цел последващото им оползотворяване” , 
разположен извън урбанизирана територия, на 1500 м от с. Първенец и 
съответно на около 700 м – 750 м от промишлени постройки, както и 
отстоянията до други населени места,  както следва: до с. Златитрап – 
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около 2300 м, до кв. Прослав на гр. Пловдив – около 2800 м, до Стоково 
тържище „Родопи 95“ АД  - 1500 м, до с. Брестовица е 3700 м. дават 
основание да се счита, че в настоящия момент няма наличие на 
въздействия върху обектите, подлежащи на здравна защита.  

 
Потенциалните рискови фактори, увреждащи здравето на 

хората в с. Първенец.  
Рисковите фактори на територията на землището на с. Първенец 

могат да бъдат разгледани като два типа. Едните произтичащи от 
изграждане на нови стопански обекти, обекти на инфраструктурата и 
благоустройството, и други-произтичащи от експлоатацията на 
съществуващите такива. Свързани са с отделяне на емисии от вредни 
фактори като шум, прах, вредни газове и други в околната среда. 

По отношение на разглеждания обект в настоящият момент 
територията, предвидена за изграждане на депото за инертни отпадъци със 
съоръжение за третиране, се използва за нерегламентирано сметище. 
Потенциалните рискови фактори, които биха могли да окажат влияние 
върху здравето на хората в с. Първенец са вследствие от съществуващата 
нерегламентирана антропогенна дейност на територията на площадката. От 
своя страна тя води до замърсяване на околната среда, влошаване на 
санитарно-хигиенните условия, риск от разпространение на зарази и други, 
които ще са с отрицателно въздействие върху здравето на населението от 
най- близкото населено място. 

 
С изменението на ПУП – ПРЗ и ПП за обект „ Депо за инертни 

отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за третиране на 
строителни отпадъци, с цел последващото им оползотворяване” и в 
резултат на предвидените дейности в етапа на строителството и 
последващата му експлоатация след анализирането им може да бъдат 
определени описаните по надолу вероятните рискови фактори за 
работещите и населението от най-близкото населено място. 
 

Здравен риск за работещите по време на строителството, по 
отношение на замърсяването на жизнената среда с вредни вещества, шум, 
вибрации и други излъчвания съществува в границите на нормалното.  

 
• Рискови фактори, увреждащи здравето по време на 
строителство на депото за отпадъци се явяват.  

 
Шум от строително-транспортна техника; прах с различен 

фракционен състав от извършване на изкопни дейности за залагане на 
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фундаменти, разтоварване на строителни материали, оформяне на 
площадки и др.; токсични газове и сажди в атмосферния въздух от 
работните площадки при работа на двигателите с вътрешно горене на 
различни МПС ползвани при строителство.  

 
При спазване на всички нормативи и инструкции за безопасна 

експлоатация на машините и съоръженията при СМР ще бъдат сведени до 
минимум аварийните, съответно и рисковите ситуации. 

 
Здравен риск за работещите по време на експлоатация на депото за 

инертни отпадъци съществува по отношение на замърсяването на 
жизнената среда с вредни вещества, шум, вибрации и др. излъчвания, в 
границите на нормалния трудов риск.  

 
• Рискови фактори, увреждащи здравето на хората от 
експлоатация на депото за отпадъци. 
 

При разглежданата дейност, съществува риск от инциденти в 
границите на нормалния риск, както при всяка друга дейност. Описаните 
процеси са свързани с отделяне на вредности в работната среда, опасни за 
човешкото здраве, като: шум от транспортната техника и другите 
производствени съоръжения; прах с различен фракционен състав от 
извършване на дейности, разтоварване на отпадъци и материали, оформяне 
на площадки и др.; токсични газове и сажди в атмосферния въздух от 
работните площадки при работа на двигателите с вътрешно горене на 
различни МПС, ползвани при строителство. 

За предотвратяване на риска на работните места е необходимо да се 
спазват инструкциите за безопасна работа с наличната техника, да се 
поддържат в изправност техническите съоръжения, да се спазват 
предвидените изискванията за пожарна безопасност, да се използват лични 
предпазни средства като каски, защитни обувки, предпазни очила, 
антифони и др. Кабините на използваната механизация следва да бъдат 
климатизирани. 

На площадката на депото за инертни отпадъци ще бъдат осигурени 
необходимите санитарно-битови условия за пребиваване на обслужващия 
персонал, за почивка, за изпълняване на дежурства и лична хигиена. 

 
Произшествия и катастрофи  
 
Експлоатация на депото за отпадъци включва дейности, свързани с 

използване на технологично оборудване и транспортната техника, което би 
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могло да доведе до риск от възникване на произшествие или злополука. 
Съгласно изискванията на нормативната база е необходимо да бъде 
направена оценка на риска за всяко работно място, въз основа на която да 
бъдат предприети мерки за безопасната експлоатация на техническите 
съоръжения и машини. 

За предотвратяване възникването на злополуки е необходимо да 
бъдат извършвани периодични инструктажи, съгласно изискванията на 
Наредба РД-07-2 за условията и реда за провеждане на периодично 
обучение и инструктаж на работницита и служителите по правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Необходимо е да бъде създадено противопожарно досие, съгласно 
изискванията на Наредба  № 8121з - 647  от  1.10.2014г. за правилата и 
нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, с което 
ще бъдат определени правилата и действията при евентуално възникнал 
пожар, както и реда за евакуация на персонала и присъстващите на 
територията на обекта. 

За експлоатация на използваната механизация е необходимо  
операторът да осигури инструкции и ръководства за използваната техника, 
в които са регламентирани изискванията за обслужване на техниката от 
специализиран персонал, използването на подходящи лични предпазни 
средства и при необходимост притежание на квалификационна група по 
електробезопасност за съответното съоръжение.  
  Преценка на възможностите за комбинирано, комплексно, 
кумулативно и отдалечено въздействие на установените фактори. 

 
В  резултат  от  дейността  на  депото не се очаква наднормено 

шумово натоварване на жизнената среда на най-близките  населени  места,  
тъй  като  то  е отдалечено на значително разстояние от тях.  

Натоварването  на  околното  пространство  се очаква да бъде 
локално в границите на площадката, като  степен  на  въздействие 
незначително,  с продължителност в  рамките на  работния  ден.  

Не  се  очаква  дискомфорт  на  населението  и  неблагоприятно 
влияние върху здравето на хората.  

Транспортирането на СООР  ще се осъществява по предвидени в 
плана пътища. 
 

Оценка на здравния риск. Мерки за здравна защита и 
управление на риска. 

 

За ограничаване, намаляване на риска на работните места и при 
използване на работното оборудване, работодателят изготвя оценка на 
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риска, съгласно чл.16, ал.1, т.1 от Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд за всяко работно място, въз основа на която  ще бъдат 
предприети мерки за безопасната експлоатация на техническите 
съоръжения и машини. Оценката се придружава от програма с мерки за 
ограничаване, намаляване на риска. 

 
Мерки за намаляване на риска 
 
Технически мерки 

1. Подходящи програми за поддържане на работното оборудване, 
работното място и на системите на работното място. 

 
Организационни мерки 

1. Избор на подходящо работно оборудване, като се отчита 
работата, която се извършва, генерираща възможно най-малко шум, 
прах и др; 

2.  Подходяща информация и обучение на работещите за 
правилното и безопасното използване на работното оборудване с цел 
да се сведе до минимум експозицията на вредните за работното 
място фактори. 

3. Осигуряване на лични предпазни средства и специално работно 
облекло: 

• с антифони да бъдат снабдени багеристите и булдозеристите. 
• през горещите летни дни в кабините на багерите и 

булдозерите да има поставени вентилатори. 
• да бъде предвидено подходящо за сезона специално работно 

облекло. 
4. Профилактични мерки по отношение опазване здравето на 

работещите. 
 
 
 

Евентуално развитие без прилагане на плана 

При нереализиране на ПУП – ПРЗ и ПП за обект „ Депо за инертни 
отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за третиране на 
строителни отпадъци, с цел последващото им оползотворяване” ще  
продължи неконтролираното изхвърляне на отпадъци, което е 
предпоставка за  влошаване на санитарно-хигиенните условия в района, 
риск от разпространение на зарази и други, които от своя страна водят до  
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отрицателно въздействие върху здравето на населението, живеещо на 
територията на с. Първенец.  
 

11. Отпадъци. 
 

Анализираният обект обхваща територията на бивша кариера за 
инертни материали – чакъли и пясъци. По-голямата част от територията е 
запълнена с отпадъци – битови, производствени и строителни. Отпадъците 
не са планомерно полагани, нито са уплътнявани при насипването. 

Съвременните изисквания за организиране на площадки за третиране 
на отпадъци предполагат наличие на специфични условия и съоръжения за 
осигуряване на рационални и безопасни за околната среда и хората 
дейности по оползотворяване и обезвреждане. Такива в настоящия момент, 
на анализираната територия не са налични. 

Експлоатацията на кариера в миналото и последващото непланомерно 
запълване на площадката с различни по вид отпадъци без уплътняване и 
без провеждане на мероприятия по рекултивация, представляват риск за 
здравето на хората и замърсяват околната среда.  

Изменението на ПУП е част от процедурата във връзка с 
изпълнението на ангажиментите на Община Родопи по отношение 
управлението на строителните отпадъци. Съгласно регламентираните цели 
и срокове, до 2020 г. процентът на оползотворените строителни отпадъци 
следва да достигне 70%. На площадката се предвижда да се третират 
инертни отпадъци съгласно §1, т. 17 от НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. 

Това са отпадъците, които: 
а) не претърпяват съществени физични, химични и биологични 

изменения; 
б) не са разтворими, не горят и не участват в други физични и/или 

химични реакции; 
в) не са биоразградими и/или не оказват неблагоприятно въздействие 

върху други вещества, с които влизат в контакт, по начин, който води до 
увреждане на човешкото здраве или до замърсяване на околната среда над 
допустимите норми; 

г) според общата им способност за излужване, съдържанието на 
замърсяващи вещества в тях и екотоксичността на инфилтрата са 
незначителни и не оказват вредно въздействие върху качеството на 
повърхностните и/или на подземните води. 
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Анализите на строителните отпадъци и на инфраструктурата за 
строителните отпадъци показват, че община Родопи към настоящия 
момент депонира строителните си отпадъци на депо за неопасни отпадъци 
в Цалапица. Липсата на инсталации и площадки за третиране на 
строителни отпадъци, както и повишаващите се цени на таксите за 
депониране води до тяхното нерегламентирано освобождаване и съответно 
замърсяване на околната среда. Забелязва се, че дори и след проведени 
кампании по ликвидиране на тези замърсявания, след време те отново се 
появяват на различни места. Независимо дали замърсяването е 
предизвикано от изоставени строителни отпадъци, то представлява риск, 
защото може да се разпространява чрез водите и въздуха. 
Нерегламентираните сметища и старите замърсявания представляват една 
саморазвиваща се система с живот до 50 години. Особено вредни 
въздействия оказват биогазовете (метан и въглероден диоксид, по-малко 
сероводород и др.) и отпадъчните води, получени от самите отпадъци и от 
просмукващите се води. Тези явления могат да доведат до: 

• самозапалване на изоставените сметища; 
• замърсяване подземните и повърхносни води; 
• загуба на ценни материали, които биха могли да бъдат като 
заместители на първични инертни материали 

От друга страна, инертните строителни отпадъци могат да бъдат 
заместители на първичните строителни материали след подходящото им 
третиране и отново да бъдат използвани за целите на строителството. 

 При осъществяване на Плана ще бъдат спазени изискванията на 
НАРЕДБА № 7 ОТ 24 АВГУСТ 2004 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ 
ПЛОЩАДКИТЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ и 
НАРЕДБА № 6 ОТ 27 АВГУСТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕПА И НА ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА 
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ. 

 

 
Образуване на отпадъци 
По време на СМР, отпадъците които се очаква да се образуват са и 

направленията за тяхното третиране са следните: 
 

Код Наименование Произход Направление 
13 01 10* нехлорирани 

хидравлични масла на 
минерална основа 

от работата на 
използваната 
механизация 

предаване за 
регенериране 

13 02 05* нехлорирани моторни и 
смазочни масла и масла 
за зъбни предавки на 
минерална основа 

от работата на 
използваната 
механизация 

предаване за 
регенериране 
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15 01 01 хартиени и картонени 
опаковки 

от доставно-складова 
дейност 

предаване за 
рециклиране 

15 01 02 пластмасови опаковки от доставно-складова 
дейност 

предаване за 
рециклиране 

15 01 03 опаковки от дървесни 
материали 

от доставно-складова 
дейност 

предаване за 
оползотворяване 

20 03 01 смесени битови 
отпадъци 

От битовата дейност на 
служителите 

предаване за 
оползотворяване, а 
при невъзможност –
и за депониране 

 
По време на експлоатацията на обекта се очаква формирането на 

следните отпадъци: 
 

Код Наименование Произход Направление 
13 01 10* нехлорирани 

хидравлични масла на 
минерална основа 

от работата на 
използваната 
механизация 

предаване за 
регенериране 

13 02 05* нехлорирани моторни и 
смазочни масла и масла 
за зъбни предавки на 
минерална основа 

от работата на 
използваната 
механизация 

предаване за 
регенериране 

15 01 01 хартиени и картонени 
опаковки 

от доставно-складова 
дейност; при сортиране 
на строителните 
отпадъци 

предаване за 
рециклиране 

15 01 02 пластмасови опаковки от доставно-складова 
дейност; при сортиране 
на строителните 
отпадъци 

предаване за 
рециклиране 

15 01 03 опаковки от дървесни 
материали 

от доставно-складова 
дейност; при сортиране 
на строителните 
отпадъци 

предаване за 
оползотворяване 

15 02 02* абсорбенти, филтърни 
материали 
(включително маслени 
филтри, неупоменати 
другаде), кърпи за 
изтриване, предпазни 
облекла, замърсени с 
опасни вещества 

От поддръжка на 
машини и съоръжения 

Предване за 
обезвреждане 

16 01 03 излезли от употреба 
гуми 

от работата на 
използваната 
механизация 

предаване за 
оползотворяване 

16 06 01* оловни акумулаторни от работата на предаване за 
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батерии използваната 
механизация 

рециклиране 

19 12 01 хартия и картон при сортиране на 
строителните отпадъци 

предаване за 
оползотворяване 

19 12 02 черни метали при сортиране на 
строителните отпадъци 

предаване за 
рециклиране 

19 12 03 цветни метали при сортиране на 
строителните отпадъци 

предаване за 
рециклиране 

19 12 04 пластмаса и каучук при сортиране на 
строителните отпадъци 

предаване за 
рециклиране 

20 01 21* луминесцентни тръби и 
други отпадъци, 
съдържащи живак 

при подмяна на 
осветлението на 
административно-
битовата сграда 

предаване за 
оползотворяване 

20 03 01 смесени битови 
отпадъци 

От битовата дейност на 
служителите 

предаване за 
оползотворяване, а 
при невъзможност –
и за депониране 

 
Всички отпадъци, образувани на площадката, ще бъдат 

класифицирани по реда на НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЮЛИ 2014 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ и ще се събират разделно. 
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Третиране на строителни отпадъци 
 
На площадката ще се приемат строителни отпадъци с цел тяхното 

оползотворяване. На площадката ще се извършва депониране на 
неоползотворените от инсталацията фракции строителни отпадъци. 

 
Код Наименование Направление за 

третиране 
Количество,  
тон/годишно 

17 01 01 бетон оползотворяване 
17 01 02 тухли оползотворяване 
17 01 03 керемиди, плочки и 

керамични изделия 
оползотворяване 

17 01 07 смеси от бетон, тухли, 
керемиди, плочки и 
керамични изделия, 
различни от 
упоменатите в 17 01 06 

оползотворяване 

17 03 02 асфалтови смеси, 
различни от 
упоменатите в 17 03 01 

оползотворяване 

17 08 02 строителни материали 
на основата на гипс, 
различни от 
упоменатите в 17 08 01 

оползотворяване 

17 09 04 смесени отпадъци от 
строителство и 
събаряне, различни от 
упоменатите в 17 09 01, 
17 09 02 и 17 09 03 

оползотворяване 

70 000 

19 12 12 други отпадъци 
(включително смеси от 
материали) от 
механично третиране на 
отпадъци, различни от 
упоменатите в 19 12 11 

обезвреждане 
чрез депониране 

30 000 

 
Площадката трябва да отговаря на следните изисквания, 
регламентирани в Приложение № 9 от НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ 
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 

� Приемна зона с КПП и кантар; 
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� Складови площи за съхранение на постъпващи количества на 
строителни отпадъци и отпадъци от строителство и разрушаване; 

� Производствен участък: предварително сортиране (ръчно), 
разглобяване, раздробяване и др.; 

� Производствен участък на трошачно-пресевната инсталация; 
� Площи за временно съхранение на готова продукция (фракции); 
� Площадка за контейнери за временно съхранение на рециклируеми 

отпадъци, като метали, дървесина, пластмаси и др.; 
� Площи за допълнително разширение на инсталацията с други 

технологични възли, свързани с управлението на отпадъците от 
строителство и разрушаване – инсталация за сепариране на 
строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване, инсталация за 
измиване (промиване) на отделни фракции от разделения материал с 
цел подобряване на качеството им, инсталации за производство на 
изделия от отделените фракции и др. 

� Зона за измиване на автомобилите преди напускане на площадката. 
� Предвижда се зона за почивка и обслужване на персонала; 
� Площадката задължително ще притежава спецификация на 

приеманите отпадъци, в която подробно са записани изискванията 
към отпадъците, които могат да бъдат приемани; 

 
Площадката за разполагане на трошачно-пресевната инсталация се 

предвижда да е с бетонова настилка, позволяваща безпроблемно движение 
на зареждащата техника при по-висока интензивност на движение. 
Останалата част от територията на площадката е с макадамова настилка, 
изградена от баластра или от рециклирани материали, произведени от 
самата ТСИ.  

Асфалто-бетонова настилка се предвижда за площадката за временно 
съхранение на СО, за които има съмнение за замърсяване, докато се 
извършат необходимите изпитвания и/или се организира депонирането им 
по съответния ред в съответен клас депо. За тази площадка се предвижда 
улавяне на замърсените повърхностни води с цел последващото им 
третиране. 

Участъците за съхранение на готови продукти (фракции), както и 
площите за разполагане на контейнери за рециклируми и оползотворими 
материали се предвиждат с настилка от несортиран трошен камък, 
произведен от ТСИ. 
 

С цел предотвратяване на запрашаване в района на площадката за 
рециклиране на строителни отпадъци, ТСИ и зоната за събиране на 
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фракциите от предварителното им третиране да се оборудват с инсталация 
за оросяване с „водна мъгла” чрез мобилно устройство, което ще се 
насочва към мястото, генериращо прахови емисии. Благодарение на 
употребата на специални високонапорни дюзи се образува фина "мъгла", 
която се бори с праха там, където се образува. Освен това се постига 
овлажняване на околната среда. По този начин се намалява образуването 
на прах.  
  Ще се разработи и прилага спецификация на приеманите отпадъци, в 
която подробно ще са записани изискванията към отпадъците, които могат 
да бъдат приемани, например незамърсени бетонни и стоманобетонни 
късове, разделно събрани керамични фракции, състоящи се от керемиди и 
тухли, асфалтобетон от реконструкция и основен ремонт на пътища, 
скални материали от основни и подосновни пластове на пътища и др. 

За обекта ще бъдат изпълнени условията и изискванията в чл. 5, чл. 6, 
чл. 7 и чл. 8 от Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения 
и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.  

Обектът ще се проектира и изгражда при спазване изискванията на чл. 
169 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), тази наредба и 
действащите в страната: 

1. норми за проектиране по съответните проектни части и 
съответните подзаконови нормативни актове на ЗУТ. За реализацията на 
обекта, са разработени отделни части: 

Геодезическо заснемане 
Инженерно геоложко и хидрогеоложко проучване 
Хидроложки доклад 
Електро 
 Пътна – Трасета на довеждащи пътища  
Технологична 
Схема за водоснабдяване 

Проучваната площадка представлява бивша кариера за инертни 
материали – чакъли и пясъци. При работата на кариерата не е достигната 
долната граница на пролувиалните наноси до дълбочината на прокопаване. 
По-голямата част от кариерата вече е запълнена с отпадъци – битови, 
промишлени и строителни. Отпадъците не са планомерно полагани, нито 
са уплътнявани при насипването. От времето на запълването на кариерата 
са минали не по-малко от 10 години. 
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Геоложкият строеж в проучвания район до дълбочина не по-малка от 
15-20 м включва холоценски пролувиални наноси. Съставени са от 
несортирани, добре заоблении едри, средни и дребни чакъли и пясъци. 
Произходът им е разнообразен - от скалите на подхранващата провинция – 
районът по северния склон на Родопите. Незакономерно на места сред 
чакълите се срещат глинести и песъчливо-глинести прослойки. 

Подземни води в пролувиалните отложения: Пролувият в района 
около село Първенец е образуван от поройното дере на река Първенецка. 
Релефът на района е равнинен с наклон от юг на север към река Марица, 
където се дренират подземните води от кватернерния водоносен хоризонт. 
Подземният поток се подхранва едновременно от реките и деретата, от 
инфилтрацията на валежите, и локално – от карстовите води на южната 
планинска оградна верига. Водоносният хоризонт, разположен на юг от 
река Марица, се характеризира със следните филтрационни 
характеристики [1]: 

  - среден коефициент на филтрация – 100 m/d (1.10-3 m/s); 
  - среден коефициент на водоoтдаване – 0.23; 
  - средна водопроводимост до 3000 m2/d. 

Полевите проучвателни работи са проведени в края на месец октомври 
2016 година. Периодът на проучването е влажен, но предшестван от 
продължителен сух период. Последните валежи преди проучването са били 
на 22-23 октомври. Дълбочината на водното ниво в различните части на 
площта е от 5.6 до 11.7 м. Това ниво е сравнително ниско, макар и не 
минимално. По време на пролетното снеготопене и при продължителни 
проливни валежи се очаква покачване с до 2-3 метра. Подземният поток е 
безнапорен, с посока на север. Наклонът на потока в обсега на проучваната 
площ е 0.22-0.23. 

При реализацията на обекта ще бъдат спазвани правилата за 
контрол и приемане на строителството на земната основа, сгради, 
съоръжения и инсталации съгласно ЗУТ и в съответствие с изискванията 
на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.); 

Тези актове и протоколи ще се съставят от участниците в 
строителството, както следва: 

1. протокол за предаване и приемане на одобрения проект и 
влязлото в сила разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж 
- съставя се от възложителя, проектанта, строителя и консултанта 
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(строителен надзор), или от техническия ръководител - за строежите от 
пета категория; 

2. протокол за откриване на строителна площадка и за 
определяне на строителна линия и ниво: 

а) раздел I "Откриване на строителната площадка" ще се съставя 
при влязло в сила разрешение за строеж (заверено от органа, който го е 
издал) от лицето, упражняващо строителен надзор, в присъствието на 
възложителя, на строителя и на служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ; след 
съставяне на този раздел строителната площадка може да се разчиства за 
започване на строежа като се вземат предвид описанието и данните за 
разположението на постройки, съоръжения, подземни и надземни мрежи и 
др., отразени в плана за безопасност и здраве, заварени на място при 
съставянето му, както и описание на състоянието на околното 
пространство (прилежащите на строителната площадка благоустройствени 
фондове - улично платно, тротоар, зелени площи, както и едроразмерна 
дървесна растителност, която не подлежи на премахване, и др.), и на 
мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;  

б) раздел II "Определяне на строителна линия и ниво на строежа" 
ще се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, в присъствието 
на възложителя, строителя, технически правоспособното физическо лице 
по част "Геодезия" към лицето, упражняващо строителен надзор, и на 
служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ; на точна схема (окомерна скица) ще се 
означат регулационните и нивелетните репери, с разстоянията от новия 
строеж до регулационните линии (границите) на поземления имот, 
разстоянията до сгради и постройки в имота и в съседния поземлен имот, 
при намалени отстояния, както и размерите на проектното застрояване, 
абсолютните коти на контролираните нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и 
било; в тридневен срок от съставянето на този раздел лицето по чл. 158, ал. 
2 ЗУТ ще завери заповедната книга на строежа, след което строителните и 
монтажните работи може да започнат; 

в) раздел III "Констатации от извършени проверки при достигане 
на контролираните проектни нива" ще се съставя при достигане на 
контролираните проектни нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било на 
сградите (съответно при достигане на ниво изкоп, преди засипване на 
новоизградени или преустроени подземни проводи и съоръжения и за 
заснемане в специализираните карти и регистри, и при достигане на 
проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка); проверките на 
достигнатите проектни нива ще се извършват от лицето, упражняващо 
строителен надзор, в присъствието на строителя и проектантите по 
съответните части; при извършване на проверката на ниво изкоп 
задължително ще присъстват извършилият геоложкото проучване 
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инженер-геолог и проектантът по част "Конструктивна", заверките на 
останалите контролирани нива ще се извършат в присъствието на 
проектантите по част "Конструктивна", част "Архитектура" и съответната 
проектна част в случаите на строеж, представляващ техническа 
инфраструктура; извършилият проверката ще установи съответствието на 
строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, 
като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните 
относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава 
изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи; 

3. констативен акт за установяване съответствието на строежа с 
издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е 
приложен по отношение на застрояването ще се съставя се от длъжностно 
лице от общинската (районната) администрация по искане на техническия 
ръководител - след извършване на проверка в тридневен срок от 
завършването на строителните и монтажните работи по фундаментите на 
строежа; 

4. заповедна книга на строежа – ще се съставя, попълва и 
прошнурована и с номерирани страници, ще се завери на първата и 
последната страница от строителния надзор в тридневен срок от 
съставянето на раздел II от протокол по образец, а когато такъв не се 
изисква - преди започването на строежа, при влязло в сила разрешение за 
строеж (заверено от органа, който го е издал); Заповедната книга на 
строежа ще съдържа: 

а) данни за местоположението и наименованието на строежа 
съгласно издаденото разрешение за строеж; 

б) данни за възложителя, за строителния надзор, за строителя, за 
техническия ръководител, за проектантите по всички части на проекта и за 
физическото лице, упражняващо технически контрол за част 
"Конструктивна", с трите имена, ЕГН, домашни и служебни адреси и 
телефони, номер на диплом (регистрационен номер), дата на издаване, 
учебно заведение, специалност на физическите лица, данни за 
юридическите лица и за лицата, които ги представляват за конкретния 
строеж, в т.ч. съдебна регистрация, ЕИК; 

в) всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на 
строежа, издадени от оправомощените за това лица и специализираните 
контролни органи, както и несъществените изменения от одобрените 
проекти, предписани със заповед на проектанта; 

5. акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с 
одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на – ще се 
съставя от строителя, технически правоспособното физическо лице по част 
"Геодезия" към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектанта; 
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6. акт за приемане на земната основа и действителните коти на 
извършените изкопни работи – ще се състави от строителя, технически 
правоспособните физически лица по части "Конструктивна" и "Инженерна 
геология и хидрогеология" към лицето, упражняващо строителен надзор, и 
проектантите (конструктор и инженер-геолог/хидрогеолог). В случай на 
установени различия между изпълнителския инженерно-геоложки и 
хидрогеоложки чертеж на разкрита земна основа и инженерно-геоложките 
проучвания (доклад) към проектната документация съставителите ще 
предпишат необходимите мерки и ще уведомяват възложителя за това; Ако 
е нужно друго проектно решение, строителството ще се спре със запис на 
строителния надзор в заповедната книга на строежа, със задължителни 
предписания за изпълнение на мерки за недопускане на авария, щети и др.; 

7. акт за приемане на извършените строителни и монтажни 
работи по нива и елементи на строителната конструкция – Ще се състави 
от строителя, проектанта по част "Конструктивна" и технически 
правоспособното физическо лице по част "Конструктивна" към лицето, 
упражняващо строителен надзор; с акта се приемат и видовете СМР по 
част конструктивна, предписани от проектанта в заповедната книга; актът 
се съставя при достигане на проектните нива (подови, тавански, покривни 
и други конструкции или първо, второ и т.н. ниво, вкл. междинните нива), 
както и за вертикални и други елементи между две проектни нива на 
строежа, етапа, частта от него. При извършване на бетонни и 
стоманобетонни конструкции актът ще се съставя поотделно за 
кофражните, армировъчните, вкл. за вбетонираните части, и за заваръчните 
работи; 

8. акт за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни или 
други фундаменти за монтаж на конструкции, машини и съоръжения – ще 
се съставя от строителя, изпълнителя на монтажните работи, технически 
правоспособните физически лица по части "Геодезия" и "Конструктивна" 
към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектанта-конструктор; 
със съставянето на този акт, съдържащ точните описания на извършените 
строителни и монтажни работи и съответствието (отклоненията, когато са 
в рамките на допустимите) с проекта, ще се предават изпълнените 
фундаменти и други на изпълнителя на монтажните работи за извършване 
на монтажа на съответните конструкции, машини и съоръжения; 

9. акт за предаване и приемане на машини и съоръжения – ще се 
съставя от възложителя, доставчика на машини и съоръжения, строителя 
(изпълнителя на монтажните работи) и технически правоспособното 
физическо лице по част "Технологична" или по съответните части за 
съоръженията към лицето, упражняващо строителен надзор; 
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10. акт за установяване състоянието на строежа при евентуално 
спиране на строителството – ще се съставя от възложителя, строителя, 
проектантите по съответните части на изпълненото строителство, 
технически правоспособните физически лица по съответните части за 
изпълненото строителство към лицето, упражняващо строителен надзор, 
лицето, и лицето, упражняващо технически контрол за част 
"Конструктивна" при спиране на строителството поради: искания за 
изменения в проектите; неизпълнение на задълженията на някоя от 
страните по договора; забавяне доставката на машини и съоръжения; 
неблагоприятни геоложки условия; смяна на някои от следните участници 
в строителството: възложител, строител и лице, упражняващо строителен 
надзор; спиране на строителството по предвидения в ЗУТ ред или по друга 
причина; актът ще съдържа точни данни за състоянието на строежа, за 
извършените видове строителни и монтажни работи, за доставените 
материали, инвентар, съоръжения и др., за извършени работи, които 
подлежат на премахване, за необходимите работи за осигуряване на 
здравината и пространствената устойчивост при консервиране на строежа, 
за необходимите допълнителни проекти, експертизи и др. и сроковете за 
представянето им, за необходимите материали и съоръжения, за 
необходимите промени в доставката на машини и съоръжения, както и 
други изисквания и мерки за замразяване на строителството; 

11. акт за установяване състоянието на строежа и строителните и 
монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени 
строежи по общия ред и предвидените в т. 10 други случаи – ще се състави 
от възложителя, строителя, проектантите по съответните части на 
изпълненото строителство, лицето, упражняващо строителния надзор, 
технически правоспособните физически лица по съответните части за 
изпълненото строителство към лицето, упражняващо строителен надзор, и 
физическото лице, упражняващо технически контрол за част 
"Конструктивна", след отстраняване на причините, довели до спиране на 
строителството;  

12. акт за установяване на всички видове строителни и монтажни 
работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати 
изискванията на проекта – Ще се съставя от строителя, проектантите по 
съответната част и технически правоспособните физически лица по 
съответните части към лицето, упражняващо строителен надзор; ще 
съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи 
(скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и 
качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с 
последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за 
тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, 
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етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и 
за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна 
уредба; с акта ще се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в 
заповедната книга; 

13. В случаи на щети, причинени от щети от непреодолима 
природан сила- акт за установяване на щети, причинени от непреодолима 
природна сила и др. – ще се съставя се от строителя, технически 
правоспособните физически лица по съответните части към лицето, 
упражняващо строителен надзор, възложителя; ще съдържа описание на 
причинените щети на строежа и строителната площадка и предписания за 
извършване на необходимите строителни и монтажни работи за 
възстановяването им; 

14. акт за приемане на конструкцията – ще се съставя от 
проектанта-конструктор, строителя, технически правоспособното 
физическо лице по част "Конструктивна" към лицето, упражняващо 
строителен надзор, съдържа констатации за съответствието на строежа с 
проекта въз основа на данни от съставената предходна документация 
(дневници на строежа - бетонов, монтажен и др., съгласно правилата за 
изпълнение на съответния вид СМР, документите, удостоверяващи 
съответствие на вложените строителни продукти с изискванията по чл. 
169а, ал. 1 ЗУТ, и др., доказващи годността за употреба при спазване на 
основните изисквания към строежите) съгласно действащата нормативна 
уредба за приемане, извършване и контрол на отделните видове 
строителни и монтажни работи, оценка за наличие на недостатъци, 
възможността за тяхното отстраняване и заключение за приемане на 
строителната конструкция при постигане изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 
ЗУТ; 

15. констативен акт за установяване годността за приемане на 
строежа (част, етап от него) – ще се съставя се на основание чл. 176, ал. 1 
ЗУТ от възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, 
лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните 
физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните 
части; този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, 
упражняващо строителен надзор; с този акт ще се извършва предаването 
на строежа и строителната документация от строителя на възложителя; 
актът ще съдържа: 

а) описание на договорите за изпълнение на строителството, 
строителните книжа, екзекутивната документация и съставените актове и 
протоколи по време на строителството, документацията от строителното 
досие на обекта (актове, протоколи, дневници, декларации за 
експлоатационни показатели/декларации за характеристиките на 
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строителния продукт на вложените строителни продукти и други 
документи, изискващи се по съответен нормативен акт), както и на тези за 
проведени изпитвания, измервания и др., доказващи правилността на 
изпълнението, и др.; 

б) данните от огледа на място и околното пространство 
(възстановено ли е във вида при откриване на строителната площадка), 
включително описание на строежа и на неизвършени, незавършени или 
недобре извършени работи, които до подаване на искане за издаване на 
разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) 
следва да бъдат отстранени, за което се съставя констативен протокол и 
др.; 

в) доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрените 
инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, 
изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ и условията на 
сключения договор, въз основа на които съставителите установяват 
годността за приемане на строежа, частта или етапа от него; 

16. протокол за установяване годността за ползване на строежа - 
съставя се от определените лица от началника на ДНСК или от 
упълномощено от него лице със заповедта за назначаване на Държавна 
приемателна комисия по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за разрешаване 
ползването на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти, за строежите, за които такава е задължителна; 

17. протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни 
условия – ще се съставя от комисия, назначена със заповед на 
възложителя; протоколът се съставя в случаите, когато се изисква съгласно 
действащата нормативна уредба, и съдържа: 

а) резултатите от извършена 72-часова проба при 
експлоатационни условия на монтираните машини, съоръжения, 
апаратури, инсталации и др. за доказване на техническите параметри, 
проектната мощност, качеството на продукцията, спазването на 
хигиенните изисквания, на изискванията по безопасност на труда, 
опазването на околната среда, пожарната безопасност и др.; 

б) данните за приетия режим на работно време, технологичните 
особености на процесите, машините, съоръженията, апаратурата, 
инсталациите и др., в съответствие с изготвените за целта програми и 
сключените договори; 

в) доказателства, че строежът не е показал недопустими 
отклонения от изискванията за безопасност и от стандартизационните 
изисквания за продукцията. 
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Ще бъдат съобразени и съществените изисквания, процедурите за 
оценяване на съответствието със съществените изисквания и начини за 
удостоверяване на съответствието съгласно изискванията на 
законодателството за строителните продукти; 

 
По отношение на здравните норми; Обектът ще бъде разположен в 

землището на с. Първенец - местност Чакъла. Предвид отдалечеността му 
на 1500 м от най-близкото населено място с. Първенец, трябва да се 
отбележи, че в настоящия момент преобладаващото болшинство от 
жилищните сгради и други обекти подлежащи на здравна защита се 
намират на значително разстояние спрямо съществуващите производствени 
зони и са извън обхвата на въздействие на вредни за здравето фактори.   

 
Най-близкият обект със специфичен хигиенно-охранителен статут 

е санитарно-охранителната зона СОЗ-М-32/10.11.2005 г., учредена за 
водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване, която е 
на достатъчно отдалечено разстояние - около 2,5 км на северозапад от 
територията на обекта в с. Златитрап. 

За предотвратяване на риска на работните места ще се спазват 
инструкциите за безопасна работа с наличната техника, ще се поддържат в 
изправност техническите съоръжения, ще се спазват предвидените 
изисквания за пожарна безопасност, ще се използват лични предпазни 
средства като каски, защитни обувки, предпазни очила, антифони и др. 
Кабините на използваната механизация следва да бъдат климатизирани. 

 
По отношение на нормите за допустими емисии и за качество на 

околната среда. За намаляване на емисиите прах се предвижда 
монтирането съоръжение за водна мъгла. Не се предвижда изграждане на 
газови кладенци предвид характеристиките на примените за депониране 
отпадъци (инертни) и не се очаква образуването на емисии метан). Не се 
очаква формирането на инфилтрат. По отношение на отпадъчните води се 
предвижда монтирането на кало-маслоуловител и изграждане на 
водоплътна изгребна яма.  

Ще бъдат спазени техническите правила и норми за осигуряване на 
безопасността при пожар, регламентирани в следните нормативни 
документи: 
� По време на строителството - НАРЕДБА № Iз-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 

2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА 
ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР  
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� По време на експлоатацията на обекта - НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 
ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА 
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ 

 
Съгласуването и одобряването на проектите на депата и на 

съоръженията и инсталациите за оползотворяване и обезвреждане ще се 
извършват при условията и по реда за одобряване на инвестиционните 
проекти съгласно глава осма, раздел II ЗУТ, при отчитане на условията в 
решението по ОВОС. 

Изграждането на обекта ще се извършва по реда на част трета 
"Строителство" (глави девета, десета и единадесета) от ЗУТ след издаване 
на разрешение за строеж по реда на глава осма, раздел III от ЗУТ и при 
спазване на условията на чл. 9, ал. 1 и 2 ЗУО. За начало на строежа 
съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на 
протокола за откриване на строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква - датата на заверка 
на заповедната книга. Откриването на строителна площадка и 
определянето на строителна линия и ниво ще се извършва при влязло в 
сила разрешение за строеж и в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 
от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта. За откриването на 
строителната площадка и определянето на строителната линия и нивото се 
съставя протокол с означение на регулационните и нивелетните репери. В 
протокола се отразяват мерките за осигуряване на безопасни и 
здравословни условия на труд, безопасността на движението и опазването 
на съседните сгради, заварените сгради, мрежи и съоръжения в имота, 
които се запазват по време на строителството и след него, както и 
едроразмерната дървесна растителност, която не подлежи на премахване. 
За съставяне на протокола лицето, упражняващо строителен надзор, подава 
искане в общинската администрация в 7-дневен срок преди датата за 
съставянето му. 

Лицето, упражняващо строителен надзор в тридневен срок от 
съставянето на протокола, а когато такъв не се изисква - преди започването 
на строежа, заверява заповедната книга на строежа и уведомява писмено в 
7-дневен срок от заверката общината, специализираните контролни органи 
и регионалната дирекция за национален строителен контрол. В случаите, в 
които разрешението за строеж е издадено от областния управител или от 
министъра на регионалното развитие и благоустройството, заповедната 
книга се заверява от Дирекцията за национален строителен контрол. 

При достигане на проектните нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и 
било за сгради (съответно при ниво изкоп, преди засипване на 
новоизградени или преустроени подземни проводи и съоръжения и за 
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заснемане в специализираните карти и регистри, проектна нивелета с 
възстановена или изпълнена настилка) лицето, упражняващо строителен 
надзор, или техническият ръководител на строежите от пета категория е 
длъжен, преди да разреши изпълнението на следващите ги строителни и 
монтажни работи, ще извърши проверка с цел да установи съответствието 
на строежа с одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж 
и протокола за определяне на строителна линия и ниво, като при ниво 
изкоп ще присъстват  задължително извършилия геоложкото проучване 
инженер-геолог и проектанта на конструктивната част. Лицето, 
упражняващо строителен надзор ще отрази резултата от извършената 
проверка при достигане на контролираните нива в протокола за 
определяне на строителна линия и ниво, включително ще маркира, че 
подземните проводи и съоръжения преди засипването им са отразени в 
специализираните карти и регистри, и в тридневен срок ще изпрати 
заверено копие от протокола в общината. В тридневен срок от 
завършването на строителните и монтажните работи по фундаментите на 
строежа по искане на лицето, упражняващо строителен надзор, 
длъжностно лице от общинската администрация ще извърши проверка за 
установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и 
за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на 
застрояването. Ако при проверката на достигнатите проектни нива се 
установят съществени отклонения от строителните книжа, лицето, 
упражняващо строителен надзор, спира строителството със заповед, която 
вписва в заповедната книга на строежа, и съставя протокол за 
установените отклонения, който в тридневен срок изпраща в регионалната 
дирекция за национален строителен контрол. 

След фактическото завършване на строежа ще се изготви екзекутивна 
документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните 
проекти от изпълнителя или от лице, определено от възложителя. Тя ще 
съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените 
строителни и монтажни работи и ще се завери от възложителя, проектанта, 
строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, 
упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", и от лицето, 
извършило строителния надзор. Предаването ще се удостовери с печат на 
съответната администрация, положен върху всички графични и текстови 
материали. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените 
строителни книжа. 

При установени съществени отклонения от издадените строителни 
книжа органът, одобрил проектите, е длъжен: 

1. ще предприеме действията по чл. 223, ал. 2, т. 1 за строежите 
от четвърта, пета и шеста категория; 
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Когато строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни 
проекти, не се предава екзекутивна документация. 

Цялата екзекутивна документация ще се предостави за безсрочно 
съхраняване на органа, издал разрешението за строеж, а в необходимия 
обем - и на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 
 

След завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят и 
лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с 
който ще удостоверят, че строежът е изпълнен съобразно одобрените 
инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, 
изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 и условията на сключения 
договор. Към този акт ще се приложат и протоколите за успешно 
проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт 
се ще се извърши и предаването на строежа от строителя на възложителя. 
Завършването на строителството ще се доказва допълнително с 
извършване на успешни приемни изпитвания. 

Когато строителството се извършва от няколко строители, всеки от 
тях ще  бъде задължен да извърши изпитванията на своята част от строежа 
след приключване на строителството ѝ. 

 
След изграждането на обекта и преди въвеждането му в експлоатация 

ще се изготви технически паспорт на строежа съгласно изискванията на 
Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (ДВ, бр. 7 
от 2007 г.). 

Техническият паспорт на строеж обхваща следните части: 
1. част А "Основни характеристики на строежа"; Той съдържа 

следните раздели:  
� раздел I "Идентификационни данни и параметри", който 

включва следните реквизити: населено място, община, област, кадастрален 
район, номер на поземления имот, вид (сграда или съоръжение), адрес, вид 
на собствеността, предназначение на строежа, категория на строежа; 
идентификатор на строежа от кадастралната карта (кадастралния план); 
адрес (местонахождение), година на построяване, извършени промени 
(строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията - 
реконструкция (в т.ч. пристрояване, надстрояване), основно обновяване, 
основен ремонт, промяна на предназначението, година на извършване на 
промените, опис на наличните документи, вкл. и за извършените промени: 
разрешения за строеж и за въвеждане в експлоатация, проектна 
документация, протоколи по време на строителството, констативен акт по 
чл. 176, ал. 1 ЗУТ, окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ на лицето, 
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упражняващо строителен надзор, удостоверение за търпимост на строежа и 
други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа; 

� раздел II "Основни обемнопланировъчни и функционални 
показатели", който включва следните реквизити: 

а) за сгради: площи и обеми (застроена площ, разгъната 
застроена площ, застроен обем, полезен обем); височина (в метри и брой 
етажи - надземни, полуподземни и подземни); инсталационна и 
технологична осигуреност - сградни отклонения, сградни инсталации, 
съоръжения, системи за безопасност и др.; 

б) за съоръжения на техническата инфраструктура: 
местоположение (наземни, надземни, подземни); габарити (височина, 
широчина, дължина, диаметър и др.); функционални характеристики 
(капацитет, носимоспособност, пропускателна способност, налягане, 
напрежение, мощност и др.); сервитути; други характерни показатели в 
зависимост от вида и предназначението на строежа; 

� раздел III "Основни технически характеристики", който 
включва следните реквизити: технически показатели и параметри, чрез 
които са изпълнени съществените изисквания към конкретната сграда или 
строително съоръжение, изразени чрез еталонни нормативни стойности (от 
действащите нормативни актове към датата на въвеждане в експлоатация), 
и/или описание относно: вида на строителната система, типа на 
конструкцията, носимоспособността, сеизмичната устойчивост, границите 
(степента) на пожароустойчивост (огнеустойчивост) и дълготрайността на 
строежа, санитарно-хигиенните изисквания и околната среда (осветеност, 
качество на въздуха, водоснабдяване, канализация, оползотворяване на 
твърди отпадъци, санитарно-защитни зони, сервитутни зони и др.), 
граничните стойности на нивото на шум в околната среда, в помещения на 
сгради, еквивалентните нива на шума от автомобилния, железопътния и 
въздушния транспорт и др., стойността на интегрираната енергийна 
характеристика на сградата и референтната й стойност, изразени като 
специфичен годишен разход на първична/потребена енергия в kWh/m2, 
стойността на енергийната характеристика на промишлените системи, 
показателите за разход на енергия, характеризиращи процесите на 
енергопреобразуване и/или енергопотреблението в промишлените системи 
като съвкупност от производствени сгради, съоръжения, технологии и 
спомагателни стопанства, включени в определено производство, елементи 
на осигурената достъпна среда, изисквания за опазване на защитени зони, 
на защитени територии и на недвижими културни ценности, изисквания за 
защита при бедствия и аварии и за физическа защита на строежите и др.; 

� раздел IV "Сертификати", който съдържа: данни за 
сертификати или документи, удостоверяващи сигурността и безопасната 
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експлоатация на строежа, изискващи се от нормативни актове (номер, срок 
на валидност и др.), вкл. сертификат за проектни енергийни 
характеристики за нови сгради и/или сертификат за енергийните 
характеристики, издаден за съществуващи сгради по реда на наредбата по 
чл. 25 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), сертификат за пожарна 
безопасност, декларации за съответствие на вложените строителни 
продукти, сертификати на основните строителни продукти, в т.ч. на бетон, 
стомана и др., паспорти на техническото оборудване и др.; 

� раздел V "Данни за собственика и за лицата, съставили или 
актуализирали техническия паспорт", който съдържа: данни за 
собственика; данни и удостоверение на консултанта, в т.ч. за наетите от 
него физически лица, номер и срок на валидност на удостоверението; 
данни и удостоверения за придобита пълна проектантска правоспособност, 
данни за техническия ръководител за строежите от пета категория; данни и 
удостоверения за лицата, извършили обследване и съставили техническия 
паспорт на строежа. 

 
2. Част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за 

извършване на ремонти" съдържа следните позиции: 
1. резултати от извършени обследвания и необходимост от 

извършване на основно обновяване, реконструкция, основен ремонт и 
други промени; 

2. необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация 
на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки; 

3. данни и характеристики на изпълнените дейности по 
поддържане, преустройство и реконструкция на строежа; 

4. срокове за извършване на основни и текущи ремонти на 
отделни конструкции и елементи на строежа. 

 
3. Част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" 

съдържа следните позиции: 
1. съхраняване на целостта на строителната конструкция - 

недопускане на повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, 
намаляване на сечението, премахване на елементи и др.) на носещите 
елементи: стени, колони, шайби, греди, плочи и др.; 

2. недопускане на нерегламентирана промяна в предназначението 
на строежа, която води до превишаване на проектните експлоатационни 
натоварвания и въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или 
ограждане на части от сградата и съоръжението; 

3. спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, 
здраве, защита от шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от: 
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подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети от покрива или фасадата и 
др.; 

4. нормална експлоатация и поддържане на сградните 
инсталации, мрежите и системите; 

5. поддържане в експлоатационна годност на пътническите и 
товарните асансьори, подвижните платформи, подемниците и др.; 

6. правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с 
повишена опасност. 

Техническият паспорт на строежа ще се състави в два оригинални 
екземпляра на хартиен носител, подписани от съставителя на паспорта, 
както и в електронна форма на оптически, магнитен или друг носител чрез 
снемане на електронен образ от екземпляра, предназначен за регистриране. 

След завършването на обекта ще се състави технически паспорт на 
строежа. В него ще се определят сроковете за извършване на основните и 
текущите ремонти на строежа и ще се съдържат данни за всички издадени 
сертификати на строежа, изискващи се от други нормативни актове. 
Техническият паспорт на строежа ще се състави в два оригинални 
екземпляра - по един за възложителя и за органа, издал разрешението за 
строеж. Възложителят предоставя заверено копие от техническия паспорт 
на строежа на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 

Техническият паспорт ще се състави от лицето, упражняващо 
строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета 
категория, преди въвеждането му в експлоатация от компетентния орган.   

Обследването на строежите ще се извършви от консултант, получил 
удостоверение по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2, или от проектанти от 
различни специалности с пълна проектантска правоспособност. 

Ако обследването ще се извърши от консултант, в състава му ще се 
включат физически лица, упражняващи технически контрол по част 
"Конструктивна. 

Ако обследването бъде възложено да се извърши от проектанти, в 
състава им се включват физически лица, упражняващи технически контрол 
по част "Конструктивна", които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 
10 от ЗУТ, както и проектанти от различни специалности с пълна 
проектантска правоспособност, за оценка на останалите характеристики на 
строежите. 

След завършването на строежа и приключване на приемните 
изпитвания, когато те са необходими, възложителят ще подаде заявление 
за въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния 
доклад по чл. 168, ал. 6, договорите с експлоатационните дружества за 
присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, технически 
паспорт и сертификат за проектни енергийни характеристики и документ 
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от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.  Строежът ще се въведе 
в експлоатация въз основа на удостоверение за въвеждане в експлоатация 
от органа, издал разрешението за строеж.  

Свързването на вътрешните инсталации и уредби на строежа с 
общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура се извършва 
въз основа на договор със съответните експлоатационни дружества. 
 

Приемането и въвеждането в експлоатация на обекта ще се извърши 
при условията и по реда на чл. 177 от ЗУТ, Наредба № 2 от 2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) и Наредба 
№ 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Преди въвеждането 
в експлоатация на обекта, ще бъде подадено Заявление за издаване на 
Разрешително за дейности с отпадъци по реда на чл. 67 от Закона за 
управление на отпадъците. Дейността по третиране на отпадъци не попада 
в обхвата на Приложение №4 и не изисква издаването на Комплексно 
Разрешително по смисъла на чл. 117 от Закона за опазване на околната 
среда. 
 

 
  Евентуално развитие без прилагане на плана 
 

Без прилагането на плана се очаква замърсяването на територията да 
продължи и да се задълбочи във времето. От друга страна, липсата на 
съоръжения за третиране на строителни отпадъци в близост, ще затрудни 
изпълнението на целите за материално оползотворяване на строителните 
отпадъци и използването им като ресурс в съотвествие с приетите 
европейски политики за преминаване към «Кръгова икономика». 

Без прилагането на Плана, Общината няма да може да изпълни 
изискванията, вменени от Закона за управление на отпадъците по 
отношение на:   

� осигуряване от общината на площадка, на която гражданите и други 
организации да предават без заплащане разделно събрани строителни 
отпадъци от малки ремонтни дейности до определени количества до 
момента на изграждане на депото; 

� изпълнение на функциите на общината като възложител  на строежи 
и разрешаващ орган за строителството и въвеждането на строежи в 
експлоатация в контекста на изискванията на нормативната уредба за 
строителните отпадъци, както и орган, одобряващ плана за управление 
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на отпадъците като част от строителната документация; от съществена 
важност е и адресирането на отговорности в общината за включване в 
тръжната документация за възлагане на строителство на изисквания за 
влагане на рециклирани строителни материали в строежите; 

12. Опасни химични вещества и смеси. 
 
Понастоящем няма данни за наличие на химични вещества и смеси 

(ХВС) на територията, предвидена за реализиране на проекта за ПУП – 
ПРЗ и ПП на депо за инертни отпадъци. Въпреки това естеството на 
различните видове отпадъци, пребивавали на площадката, предполага 
възможност за наличие на отлагания от отпадъци, замърсени или 
съдържащи ХВС (опаковки, абсорбенти, филтри или др.) 

Опасните химични вещества и смеси, които ще се използват при 
експлоатацията на депото и инсталацията за оползотворяване, са дизелово 
гориво (за вътрешноплощадков транспорт, оръдие за водна мъгла с 
дизелов генератор и др.), смазочните машинни и моторни масла, греси, и 
средства за дезинфекция на автомобилите, доставящи отпадъци.  

Съхранението им ще се извършва в специално обособен склад за 
химични вещества и смеси, който трябва да бъде изграден в съответствие с 
изискванията за безопасно съхранение на същите.  

Смазочните машинни и моторни масла (класифицирани като 
неопасни съгласно Регламент (ЕО)№ 1272/2008) ще се съхраняват в 
количества до 200 кг, а гресите (класифицирани също като неопасни) в 
количества до 10 кг. 

Дизеловото гориво ще се съхранява в автоцистерна, разположена на 
площадката, в максимално количество 400 л. 

За дезинфекция на автомобилите, доставящи отпадъците, ще се 
използва характерен за дейността препарат - на основата на натриев 
дихлоризоцианурат дихидрат. Максимални количества на съхранение – 
500 л. 

 

 
Химично 

наименование1 

 
CAS № 

 
EC № 

 
Категория/категории на опасност 

съгласно Регламент (ЕО) № 
1272/2008 за класифицирането, 
етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 

353/1 от 31 декември 2008 г.) 

 
Класификаци
я съгласно 
приложение 
№ 3 към чл. 

103, ал. 1 
ЗООС2 

 
Проектен 

капацитет на 
технологично

то 
съоръжение/ 
съоръжения 
(в тонове)3 

 
Налично 
количество 
(в тонове)4 

 

 

 

Физични 
свойства5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 
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Дизелово 
гориво 

68334-
30-5 

269-822-7 

H226 Запалими течност и пари. 
H304 Може да бъде смъртоносен при 
поглъщане и навлизане в 
дихателните пътища. 
H315 Предизвиква дразнене на 
кожата. 
H332 Вреден при вдишване. 
H351 Предполага се, че причинява 
рак. 
H373 Може да причини увреждане 
на органите при продължителна или 
повтаряща се експозиция. 
H411 Токсичен за водните 
организми, с дълготраен ефект. 

Поименно 
изброено в 
част 2, т.34, 
буква “в” 

 
 

0,364 т - Течност 

Дезинфектант   

 
H302: Вреден при поглъщане. 
H319: Предизвиква сериозно 
дразнене на очите. 
H335: Може да предизвика дразнене 
на дихателните пътища. 
H400: Силно токсичен за водните 
организми. 
 

 
Е1 Опасно за 
водната среда 

– остра 
опасност, 
Категория 1 

0,5 т - Течност  

 
Дизелово гориво – 0,362 < 2 500 т (праг за нисък рисков потенциал 

съгласно Приложение №3 на ЗООС) 
Дезинфектант – 0,500 < 100 т (праг за нисък рисков потенциал 

съгласно Приложение №3 на ЗООС) 
 
В заключение, с оглед вида и количествата на предвидените за 

съхранение химични вещества и смеси на площадката, същата няма да 
бъде класифицирана с рисков потенциал, съгласно чл.103 от Закона за 
опазване на околната среда. 

 
По време на експлоатацията на депото и на инсталацията за 

оползотворяване на отпадъци трябва да бъдат предвидени и изпълнени 
мерки за минимизиране на риска от възникване на разливи и изпускания на 
ХВС, с цел осигуряване на безопасност за работещите на площадката и 
пребиваващото в близост население и опазване на околната среда. 

Трябва да бъдат извършвани периодични проверки на работната 
механизация за течове и други повреди, които биха могли да бъдат 
причина за възникване на авария, свързана с изпускане на ХВС в почвата, 
водите и др. При възникване на такива, те трябва да бъдат своевременно 
ликвидирани.  

 
 
Евентуално развитие на фактора без прилагане на плана 
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Разглежданата територия – частично запълнена с различни по вид 

отпадъци, представлява скрит риск от замърсяване, при условие че има 
наличие на отпадъци съдържащи или замърсени с ХВС. В този смисъл при 
неприлагане на предвидения ПУП – ПРЗ и ПП  на „ Депо за инертни 
отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за третиране на 
строителни отпадъци, с цел последващото им оползотворяване”  и 
съпътстващите го анализ и оценка на въздействията върху околната среда 
може да се допусне замърсяване за неопределено време. 
 

13. Вредни физични фактори – механични източници, шум, вибрации, 
лъчения. 
 

"Вредни фактори за здравето и безопасността", съгласно  § 1 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд, са физически (в това число механични, акустични, 
електрически, оптически, лъчеви, йонизиращи, вибрационни и др.), 
химически, биологически, психологически, организационни и други 
въздействия, които влияят негативно или заплашват здравето и 
безопасността на работещите. 

 
Възможни източници на вредни физически фактори, могат да бъдат в 

резултат от строително – монтажни дейности, ремонтни дейностти, 
обслужваща техника и съоръжения, транспортните средства и др.  

 
Шум в околната среда 
 

По данни на РИОСВ Пловдив, основните източници на шум в 
околната среда на територията на община Родопи са автомобилния 
транспорт и различните дейности на населението с промишлен характер, 
работилници, търговски обекти и др.  

Нормирането на шума в Р. България се извършва с Наредба № 6 от 
26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи 
степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 
граничните стойности на показателите за шум в околната среда, 
методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на 
вредните ефекти от шума върху здравето на населението, (Обн. ДВ. 
бр.58 от 18 Юли 2006 г.), издадена от Министерство на 
здравеопазването и Министерство на околната среда и водите.  
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Показателите за шум, предмет на тази наредба, са дневно L ден, 
вечерно L вечер, нощно L нощ и денонощно L 24 ниво на шума.  

Дневният период включва времето от 7 до 19 ч. (с продължителност 
12 часа), вечерният период включва времето от 19 до 23 ч. (с 
продължителност 4 часа) и нощният период - времето от 23 до 7 ч. (с 
продължителност 8 часа).  

Граничните стойности на нивата на шума в различните територии и 
устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях са дадени в 
следващата таблицата: 
 

Таблица № 2 
Територии и устройствени зони в Еквивалентно ниво на 

урбанизираните територии и извън тях шума в dB(A) 
    ден вечер нощ 
  1 2 3 4 
1. Жилищни зони и територии 55 50 45 
2. Централни градски части 60 55 50 

3. 
Територии, подложени на 
въздействието на интензивен 
автомобилен трафик 

60 55 50 

4. 
Територии, подложени на 
въздействието на релсов железопътен и 
трамваен транспорт 

65 60 55 

5. 
Територии, подложени на 
въздействието на авиационен шум 

65 65 55 

6. 
Производствено-складови територии и 
зони 

70 70 70 

7. 
Зони за обществен и индивидуален 
отдих  

45 40 35 

8. 
Зони за лечебни заведения и 
санаториуми 

45 35 35 

9. 
Зони за научноизследователска и 
учебна дейност 

45 40 35 

10. Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 
          

Забележка. 
Граничната стойност на максималното ниво на шума при прелитане на 
летателно средство над определена територия е 85 dB(A). 

 
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 №4 към чл. 117, ал. 1 от 
Закона за опазване на околната среда. Осъществяваният контрол е 
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превантивен, текущ и последващ. През годината е отчетено нарастващо 
значение на превантивния контрол на шума в околната среда чрез 
заложени условия в процедурите по ОВОС и ЕО и издаване на Комплексни 
разрешителни. 

По информация от Доклад за състоянието на околната среда през 
2017 г. на РИОСВ Пловдив за територията на общината няма данни за 
превишения на нормите за шум. 
 

 Евентуално развитие без прилагане на плана 
 

Нереализирането на проекта за ПУП – ПРЗ и ПП  на „ Депо за 
инертни отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за 
третиране на строителни отпадъци, с цел последващото им 
оползотворяване”  няма да доведе до промяна в съществуващото състояние 
по фактор шум на територията.  

 
Шум и вибрации по време на строителство 
 

Основни дейности, предвидени за реализиране на проекта за ПУП – 
ПРЗ и ПП на депо за инертни отпадъци са: 

1. Изграждане на депо за инертни отпадъци. 
2. Изграждане на инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и 

отпадъци от разрушаване (СООР). 
3. Изграждане на инфраструктура и пътища, необходими за 

осъществяване на дейността на ПУП-ПРЗ и ПП. 
 

Техниката, която ще се използва по време на строителството на 
депото ще бъде стандартна строително-транспортна техника. Ще включва 
багери, багер-товарачи, булдозери, валяци и др. Шумът, който ще бъде 
излъчван от използваната техника ще има непостоянен, променлив 
храктер. Шумовите нива могат да варират в широки граници в зависимост 
от шумовите характеристики на отделните машини, коефициента на 
едновременна работа, моментното техническо състояние на машините, 
различно ниво на експозиция и др.  

По данни от измервания на други обекти и по аналогия от 
технически спецификации на широко разпространени модели и марки 
строително-монтажни машини, предвидената механизация за провеждане 
на изкопни, строителни и монтажни дейности ще генерира шум с нива от 
порядъка в границите между 80 ÷ 105 dB(A).  

Шумът се очаква да бъде с локално действие в границите на 
площадката.  
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За работещите със строително-транспортната техника шумът в 
кабината се очаква да бъде в границите на  долните стойности на 
експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 80 dB(А), съгласно 
изискванията на чл. 3 от Наредба № 6 от 15 август 2005 г. за 
минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на 
работещите при рискове, свързани с експозиция на шум. 

 
 

По време на строителството се очаква да бъдат генерирани вибрации 
на и около работните места на използваната техника. Вибрациите, които са 
в резултат от дейността от транспортната техника, за работещите ще бъдат 
локални и с постоянно действие по време на управлението на 
транспортното средство. По отношение на околната среда ще бъдат с 
локално действие и непостоянен характер през светлата част на 
денонощието. 

Очакваните вибрации, вследствие дейността на депото ще бъдат  
локални за територията на площадката, в светлата част на денонощието и  
не се очаква да предизвикат негативно въздействие върху населението от 
близките населени места. 
 
 
 
Шум и вибрации по време на експлоатация 
 

Операциите, които ще се извършват на бъдещата площадка на 
“ Депо за инертни отпадъци и съоръжения за третиране на строителни 
отпадъци и отпадъци от разрушаване с цел последващо 
оползотворяване” , са:  

• третиране - подготовка преди оползотворяването или 
обезвреждането на отпадъци от строителство и разрушаване;  

• подготовка за повторна употреба, 
• рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване, 
депониране и рекултивация. 
 

Предвидена механизация 
 
Предвидената механизация, която ще бъде използвана в 

технологичния процес за рециклиране на СООР е: 
 
- Челен товарач за зареждане на специализираните машини, оформяне 

на куповете и товарене на готовите фракции. 
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- Трошачна инсталация - мобилна роторна трошачка с 
производителност 100 до 150 т/час, с магнитен сепаратор за желязо, с 
дизелов агрегат, с възможност за захранване на външни консуматори 
(пресевна инсталация и транспортни ленти) и с възможност за захранване с 
електроенергия от площадковата ел.мрежа; 

- Пресевна инсталация - мобилна, с две сита и разделяне на три 
фракции, с ленти за изнасяне на материалите, дизелова или захранвана от 
генератора на трошачната инсталация; 

- Роторната трошачка за рециклиране на строителни материали трябва 
да е капсулована и изолирана в противошумов кожух, като по този начин 
нивото на излъчвания шум е около пределно допустимите норми;  

- Транспортни ленти – мобилни, три броя, с дължина 10 до 15 м, за 
оформяне на купове с големи обеми, височина на разтоварване минимум 5 
м, широчина минимум 50 см, захранване на лентите от генератора на 
трошачната инсталация. 

- Оръдие за водна мъгла, мобилно, с обсег до 30 м, високонапорно, 
осигуряващо фино разпрашаване, с разход на вода до 1 л/сек., захранвано с 
вода и ел.енергия от площадкови мрежи. 

 
По време на експлоатацията се очаква да бъде генериран шум от 

основните видове предвидена механизация, влючително и транспортната 
такава, за които могат да бъдат посочени следните параметри: 
 

- челен товарач – външния шум е от порядъка на 105 dB(A), а този в 
кабината -76 dB(A), докато при челните товарачи с по-ниска мощност 
(среден клас) външния шум е от порядъка на 85÷90 dB (A);  

- булдозери – външния шум е от порядъка на 88-105 dB(A), а този в 
кабината -79÷85 dB(A);  

- моторите на товарните транспортни средства (самосвали, 
бетоновози) варират в обхвата 85÷89 dB(A).  

Необходимо е да се отчете, че горните стойности отговарят на най-
често използваните в условията на нашата страна средства (т.е обикновено 
по-стари модели и в много случаи силно амортизирани). 

Би следвало предвидената техника да е нова и да отговаря на 
изискванията на Директива 2000/14/ЕО за шумовите емисии на 
съоръжения, предназначени за употреба извън сградите. 

Шумът, който ще бъде излъчван от технологичното оборудване и от 
използваните транспортни средства се очаква да има  непостоянен, 
променлив храктер. Шумовите нива зависят от шумовите характеристики 
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на отделните машини, от коефициента на едновременна работа, 
моментното техническо състояние на машините, от различното ниво на 
експозиция, квалификацията на обслужващия персонал и други, и могат да 
варират в широки граници. 

Преобладаващите шумови емисии на територията ще варират в 
зависимост от местоположението на източниците. Очакваните максимални 
нива на шум, при едновременна работа на отделните машини, на малко 
разстояние една от друга се очаква да бъдат в границите на допустимите, 
съгласно изискванията на нормативната база.  

 
 Зоната на дискомфорт се очаква да бъде в границите на  площадката. 
 Независимо от местоположението на техниката, въздействието на 

шума по време на експлоатацията ще бъде отрицателно и пряко и ще 
оказва отрицателно въздействие само на работещите на депото.  

По време на експлоатация вибрациите водят до неблагоприятни 
въздействия, само когато дейностите са разположени в непосредствена 
близост до мястото на въздействие, т.е. на работните места на използваната 
техника. 
 
Лъчения 

Източници на лъчения  са електропроводите, съоръженията за телеко-
муникация и далекосъобщения. 

Електромагнитни лъчения  се генерират от електропреносната 
присъединителна мрежа, телекомуникационните и далекосъобщителни 
съоръженията,  които се изграждат според изискванията на нормативната 
уредба, което предполага липсата на риск или минимален такъв от 
електромагнитни лъчения за населението и елементите на околната среда.  

 
Радиация 

По информация от „Регионален доклад за състоянието на околната 
среда през 2016 г. в Пловдивска област“  радиационният гама фон 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 
територията на областта. 

 
Депото за инертни отпадъци не се явява източник на вредни лъчения 

към околната среда. 
В предлаганата технология и съоръжения за третиране, подготовка за 

повторна употреба, рециклиране на отпадъци от строителство и 
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разрушаване, депониране и рекултивация също не се предполага 
използване или възникване на такива. 
 
 

Евентуално развитие без прилагане на плана 
 
При нереализиране на ПУП – ПРЗ и ПП на обекта „ Депо за инертни 

отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за третиране на 
строителни отпадъци, с цел последващото им оползотворяване”  се 
очаква да продължи досега съществуващата антропогенна дейност, 
свързана с нерагламентираното изхвърляне на различни по вид и характер 
отпадъци.  В резултат, на което се очаква наличие на емисии от неприятни 
миризми, влошаване на санитарно-хигиенните условия, а така също и 
вероятност от разпространение на зарази.  
 

14. Рискове от природни бедствия и аварии, в т.ч.големи аварии. 
 

Експлоатацията на кариера в миналото и последващото непланомерно 
запълване на площадката с различни по вид отпадъци, без уплътняване и 
без провеждане на мероприятия по капсуловане и рекултивация, 
предопределят риск от настъпване на извънредни ситуации, вследствие на 
природни бедствия или аварии.  

Наводнение в района може да възникне в резултат от природни 
явления (падане на обилни валежи, интензивно снеготопене). Вероятността 
за настъпване на такъв тип бедствие е реална, тъй като в непосредствена 
близост до засегнатата територията (на около 200 м) преминава река 
Първенецка, която е с основно дъждовно-снежно подхранване.  

Районът се определя като зона с висока сеизмична активност – IX 
степен по скалата на Медведев – Шпонхойер – Карник (MSK 64), 
сеизмичен коефициент 0.27. При възникване на земетресение с подобен 
магнитуд могат да настъпят не само преки поражения (разрушения и 
изменения в релефа), но и вторични съпътстващи такива – пожари, водни 
вълни, разрушения на инфраструктурата на района и др. 

При възникване на по-горе изброените събития, с бедствен характер, 
е възможно, поради наличието на натрупани открити обеми отпадъци от 
различен вид и характер, да се стигне до замърсяване на околната среда и 
заплаха за населението. 

На територията на община Родопи е разположен следният обект, 
класифициран съгласно чл.103, ал.1 от Закона за опазване на околната 
среда като Предприятия с нисък рисков потенциал: „Никас” ООД – с. 
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Белащица (складова база за съхранение на взривни вещества за 
граждански цели). Обектът се намира на голямо разстояние от 
територията, на която ще се реализират депото и инсталацията за 
оползотворяване  – село Белащица отстои на около 7 км. В тази връзка 
няма риск те да бъдат засегнати при възникване на голяма авария с 
опасни вещества. 

Предвидените за реализация обекти обаче могат да бъдат изложени 
на риск при настъпване на природни бедствия – пожар в околните терени, 
наводнение или земетресение. 

Гръмотевичните бури създават опасност от възникване на пожари, 
причинени от падането на мълнии, както върху дървета, така и върху 
стълбове, постройки, храсти и др.  

Евентуален пожар би могъл да доведе до замърсяване на 
повърхностните и подземни води в резултат от засягане на механизираната 
техника, цистерната за дизелово гориво и изтичане на гориво от вече 
изградения обект. 
 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ И ОБЕКТИ, 
КОИТО ВЕРОЯТНО ЩЕ БЪДАТ ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСЕГНАТИ. 
 

Въз основа на състоянието на компонентите на околната среда към 
момента, както и изменението на ПУП, във връзка с реализирането на 
обект: „ Депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране – 
инсталация за третиране на строителни отпадъци, с цел последващото 
им оползотворяване” са анализирани онези територии, които е възможно 
да бъдат най-значително засегнати от промяната му. Специално внимание 
е обърнато на зони и територии с особен статут – земеделски земи, зони за 
защита на водите, обекти, подлежащи на здравна защита. 

 

1. Земеделски земи  
 
Подробният устройствен план обхваща поземлен имот с 

идентификатор 59032.14.60 по кадастралната карта на с. Първенец, 
местност „Чакъла“, община Родопи, предназначение на територията: 
земеделска земя за кариера за пясък, чакъл и глини за строителната 
керамика. След изменението на ПУП, той ще бъде отреден за депо за 
инертни отпадъци и площадка с инсталация за третиране на строителни 
отпадъци с цел рециклиране. Към настоящия момент, кариерата е 
екплоатирана и изоставена и се използва за сметище, което не е 
организирано според послените нормативни изисквания на ЗУО. Няма 
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възможност и вероятност да се изполва като земеделска земя, каквото е 
трайното му предназначение, т.е новото му предназанчение реално няма да 
доведе до отнемането на земеделски територии, защото такива към 
момента не съществуват. Напротив, след запълване на площа отредена за 
депо, то ще бъде рекултивирано. С подходяща техническа и биологична 
рекултивация може да се постигне възстановаяване на част от терена.  

По време на есплоатацията в резулатат от дейностите по 
рециклиране на стройтелни отпадъци и депониране е възможно 
запрашаване на съседните земеделски земи с нетоксичен прах и аерозоли. 
Ако се спазват необходимите мерки, предвидени в настоящия Доклад, не 
се очаква значително засягане на околните терени и загуба на нови 
земеделски земи.  
 

2. Защитени територии по ЗЗТ и Защитени зони от мрежата Натура 
2000 
 
 Разглежданата площадка за изграждане на обект: „ Депо за инертни 
отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за третиране на 
строителни отпадъци, с цел последващото им оползотворяване”  не се 
намира в близост и не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на ЗЗТ и защитени зони от мрежата Натура 2000 по смисъла на 
Закона за биологичното разнообразие. Най-близкият елемент на 
Националната Екологична Мрежа (НЕМ) е ЗЗ по Директивата за 
местообитанията BG0001033 „Брестовица“, отстояща на разстояние около 
2 700 м южно от имота. Разстоянието и характера на дейността не 
предполагат засягане на защитените територии и зони в района. 
 
 

3. Зони за защита на водите (ЗЗВ) 
 

Зоните за защита на водите (ЗЗВ) са със специална защита съгласно 
Рамковата директива по водите. Те включват територии, определени по 
други директиви, както и зони по чл. 6, чл. 7 и Приложение ІV на РДВ.  

Определени са следните девет типа зони за защита на водите (ЗЗВ): 
1. ЗЗВ, предназначени за питейно-битово водоснабдяване – 

повърхностни води;  
2. ЗЗВ, предназначени за питейно-битово водоснабдяване – 

подземни води; 
3. Зони с води за къпане; 
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4. Нитратно уязвими зони; 
5. Чувствителни зони; 
6. Зони за опазване на стопански ценни видове риби; 
7. ЗЗВ от „Натура 2000” – Директива за хабитатите; 
8. ЗЗВ от „Натура 2000” – Директива за птиците; 
9. ЗЗВ по смисъла на Закона за защитените територии. 

 
По отношение на зоните за защита на водите, определени за 

водочерпене за човешка консумация са територията на водосбора на 
повърхностните водни тела и земната повърхност над подземните водни 
тела, а именно:  

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

• водните тела, които се предвижда да бъдат използвани за  
питейно-битово водоснабдяване.  

Стандартите за качество на подземните води, са регламентирани от: 
- Наредба No 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и 

опазване на подземните води напълно съответстват на изискванията - 
добро химично състояние по отношение на основни физико-химични 
показатели и специфични параметри;  

- Наредба No 9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели - изискванията по Приложение No 
1 по отношение на основни физико-химични показатели и специфични 
параметри. 

По-голямата част от землището на с. Първенец, в т.ч. и територията 
на ПУП-ПРЗ попада в нитратно уязвима зона  т.е  уязвима зона за защита 
на водите от биогенно замърсване от селскостопански източници( Заповед 
РД -146/25.02.2015 г. на МОСВ).  

Първите две тела подземни водни тела  (BG3G000000Q013: Порови  
води в Кватернер – Горнотракийска низина и BG3G00000NQ018 - Порови 
води в Неоген - Кватернер - Пазарджик – Пловдивския район) попадат в 
зона за защита на водите (ЗЗВ) - Питейни води в Кватернер – Неоген. 

Подземно водно тяло BG3G00000Pt050 - Пукнатинни води - 
Централно Родопски комплекс попада в ЗЗВ - Питейни води в Протерозой. 

 
Таблица 12. Подземни водни тела попадащи в района на реализация на депото 

Наименование ПВТ   Код на ЗЗВ  Код на ВТ  
Порови води в 
Кватернер - 
Горнотракийска низина 

BG3DGW000000Q013 BG3G000000Q013 
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Порови води в Неоген - 
Кватернер - Пазарджик 
- Пловдивския район 

BG3DGW00000NQ018 BG3G00000NQ018 

Пукнатинни води - 
Централно Родопски 
комплекс 

BG3DGW00000Pt050 BG3G00000Pt050 

 
 
Санитарно-охранителни зони  
Допустимите и необходими устройствени дейности в териториите с 

обхват на санитарно – охранителните зони на сондажните кладенци за 
питейно - битово водоснабдяване се определя от Закона за водите. 

Най- близката санитарно-охранителна зона е СОЗ-М-32/10.11.2005 г., 
учредена за водовземане от подземни води за питейно-битово 
водоснабдяване, на разстояние 2,5 км на северозапад от територията на 
плана в с. Златитрап. 

В санитарно-охранителните пояси се спазват изискванията, съгласно 
Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, 
проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-
охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-
битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, 
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди , като 
не се допуска строителство, нито водопой на животни. 
 

При реализация на планираните мерки в ПУП-ПРЗ и ПП няма да се 
допуснат нарушения на изискванията по опазване на ЗЗВ. 

 

4. Обекти, подлежащи на здравен риск  
 

Обекти, подлежащи на здравна защита, се явяват жилищните сгради, 
детските, учебни и лечебни заведения, обектите на хранителната 
промишленост, спортни и терени за отдих. 

Хигиенно-защитна зона за обектите, разположени в жилищната зона 
на населените места, е територията между източника на вредност в 
околната среда (обекти, съоръжения, инсталации) и конкретният обект, 
подлежащ на здравна защита (жилищна, здравна, учебна, детска или 
обществена сграда, терен за отдих и спорт и други аналогични).  

Обекти имащи специфичен хигиенно-охранителен статут са 
санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за 
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални 
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води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и 
др. Границите на СОЗ се определят и оразмеряват при условията и по реда 
на глава четвърта от Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и 
реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на 
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията 
за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 
хигиенни нужди. 

Депото за отпадъци е разположено в землището на с. Първенец - 
местност Чакъла. Предвид отдалечеността му на 1500 м от най-близкото 
населено място с. Първенец, трябва да се отбележи, че в настоящия момент 
преобладаващото болшинство от жилищните сгради и други обекти 
подлежащи на здравна защита се намират на значително разстояние 
спрямо съществуващите производствени зони и са извън обхвата на 
въздействие на вредни за здравето фактори.   

Най-близкият обект със специфичен хигиенно-охранителен статут е 
санитарно-охранителната зона СОЗ-М-32/10.11.2005 г., учредена за 
водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване, която е 
на достатъчно отдалечено разстояние - около 2,5 км на северозапад от 
територията на ПУП-ПРЗ и ПП в с. Златитрап. 
 

В настоящия момент, съгласно данни от използваните документи по 
изготвяне на доклада за ЕО на ПУП – ПРЗ и ПП на обекта няма хигиенни 
неблагополучия по отношение влиянието на човешката дейност върху 
обектите подлежащи на здравна защита и водоизточниците за питейно 
водоснабдяване.  

 
 

ІV. СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА 
РАЗЛИЧНО НИВО, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ОТНАСЯЩИ СЕ ДО РАЙОНИ С ОСОБЕНО ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ. 

 
Ландшафт 
 
Един от съществените екологични проблеми на територията на 

поземлен имот с идентификатор 59032.14.60 е резултатът от неговата 
експлоатация като кариера, която го е превърнала в много силно изменен 
нарушен ландшафт. Съгластно чл. 11, ал. 1 от Законът за опазване на 
земеделските земи, такива терени подлежат на рекултивация. С 
рекултивацията се възстановява годността на земята за земеделско или 
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горскостопанско ползване, при невъзможност се създава друг вид 
ползване, като се оформя подходящ ландшафт.  

Като част от нарушените терени собственост на Общината е 
необходимо разработването на план за рекултивация и възстановяване на 
терена, което да даде възможност той да бъде използван, а неговия 
визуален облик да се включи адекватно към околния ландшафт. Това може 
да се реализира, ако бъде променено предназначението на терена. След 
промяната на предназначението на имота,  ще бъде изградена клетка за 
депониране на инертни отпадъци, така ще има възможност за запълване на 
котлован на кариерата. След това ще се извърши техническа и биологична 
рекултивация. Останалата част от терена също ще се възстанови и ще се 
използва като площадка за рециклиране на инертни отпадъци.  

 

Подземни води 
 
Съгласно ПУРБ (2016- 2021 г.) общо за подземни води 

съществуващите екологични проблеми произтичат от обстоятелството, че 
приповърхностния слой на подземните водни тела не е защитен от 
антропогенни въздействия, които влияят върху количественото и 
химичното им състояние. Основни всред тях са:  

- заустване на отпадъчните води от населените места без изградена   
канализация и пречиствателни съоръжения; 

- неспазване на нормативната уредба за ритмично проектиране и  
строителство на канализация за отпадъчни води;  

- земеделски дейности и животновъдство, свързани с прилагане на  
торове и препарати за растителна защита; 

- нерегламентирано освобождаване от отпадъци на произволни места  
край пътища, дерета, върху земеделски и горски земи. 

За територията, обект на оценка, екологичен проблем е 
нерегламентирано освобождаване от отпадъци на произволни места, което 
може да допринесе до замърсяване на подземните води.  

 
Повърхностни води 
 
В резултат от анализа и оценката на антропогенното въздействие и 

натиск върху водите на територията на реализация на ПУП-ПРЗ, се 
открояват следните екологични проблеми:  

Проблеми, свързани с количеството 
Наличният естествен отток в река Първенецка в месеците на 

маловодие е в границите на литри или практически пресъхва. Причините 
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са основно от пресъхващите през летния сезон подхранващи притоци 
поради минимално количество валежи.  

Проблеми, свързани с качеството 
Повърхностните води в района са застрашени от влошаване на 

състоянието на екологичните им параметри при заустване в тях на: 
-  непречистени битово - фекални  отпадъчни води; 
-  инфилтрати от  нерегламентираните сметища; 
Близостта на реката до обработваеми земеделски земи води до 

натоварване от специфични органични замърсители поради липса на 
контрол върху наторяването. 

 
Земи и почви 
 
Основни източници на замърсяване на почвите в близост и на 

територията на ПУП-ПРЗ и ПП са:  
- нерегламентирано натрупване на различни по вид отпадъци; 
- използване на тежка механизирана техника за складиране на  

отпадъци и обработка на земеделските земи (лозя и овощни градини); 
- използване на торове и препарати за растителна зашита в  

прилежащите до терена обработваеми земи. 
 
Отпадъци 
Територията представлява бивша кариера, използвана като депо за 

строителни отпадъци без да отговаря на нормативните изисквания. Не са 
извършвани процедури по входящ контрол и поради достъпността на 
обекта, територията и подстъпите към нея са замърсени с различни групи 
отпадъци. 

 

Биоразнообразие 

Основният проблем за биоразнообразието в района, касаещ 
разглежданите дейности, е увеличаващия се антропогенен натиск 
(завземане на природни територии). В конкретния случай ще се използва 
вече съществуваща структура (котлован на бивша кариера), което не би 
нанесло вреда върху биоразнообразието вследствие на отнемането на 
местообитания. 

 

 

 



 
 

104 

 

                                 Доклад за eкологична оценка на ПУП – ПРЗ и ПП „Изграждане на депо за 
инертни отпадъци със съоръжение за третиране, с цел последващото им 
оползотворяване” 

 
 

 

Атмосферен въздух и шум 

По данни от План за контролната дейност на РИОСВ Пловдив през 
2018 г. не са констатирани екологични проблеми на територията на 
община Родопи по отношение на КАВ и шум в околната среда. 

 

Население и човешко здраве 

Нерегламентираното изхвърляне на отпадъци с различен характер в 
границите на разглежданата територията води до замърсяване на околната 
среда, влошаване на санитарно-хигиенните условия, риск от 
разпространение на зарази и други, които са с отрицателно въздействие 
върху здравето на населението от най-близкото населено място с. 
Първенец. 

 

V. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И 
МЕЖДУНАРОДНО РАВНИЩЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА, И 
НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И ВСИЧКИ ЕКОЛОГИЧНИ 
СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗГОТВЯНЕТО 
НА ПЛАНА. 

1. Цели на опазване на околната среда на  национално и международно 
равнище, имащи отношение към плана. 
 

 Националната програма за развитие: България 2020 (НПР 
БГ2020) е водещият стратегически и програмен документ, който 
конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 2020 г. 
Визията, целите и приоритетите на НПР БГ2020 са дефинирани на базата 
на изготвен за целта социално-икономически анализ, както и на 
получените становища в рамките на публичните дискусии на всеки един 
етап от изработването на документа. Формулираните цели на 
правителствените политики ще осигурят постигането на ускорен 
икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт на българските 
граждани в средносрочен и дългосрочен план.  

НПР БГ2020 е документ за националните решения за растеж. Той е в 
съответствие с ангажиментите на България на европейско и международно 
ниво, но въплъщава стремежа на държавата за избор на национален път за 
напредък.  

НПР БГ2020 е интегриран документ за социално-икономическото 
развитие на България до 2020 г, показващ връзката между приоритетите на 
ЕС в контекста на Стратегията „Европа 2020“ и националните приоритети 



 
 

105 

 

                                 Доклад за eкологична оценка на ПУП – ПРЗ и ПП „Изграждане на депо за 
инертни отпадъци със съоръжение за третиране, с цел последващото им 
оползотворяване” 

 
 

 

на България. Той обхваща пълния комплекс от действия на държавата в 
областта на социално-икономическото развитие, като същевременно 
определя мястото на мерките за постигане на националните цели, чието 
реализиране е заложено в Националната програма за реформи, 
Конвергентната програма и всички действащи стратегически и програмни 
документи. Поради това НПР БГ2020 осигурява и основа за програмния 
документ по Кохезионната политика на ЕС за периода 2014-2020 г.  

Националната стратегия за околна среда 2009 - 2018 г. и Планът 
за действие за периода 2009 - 2018 г. са разработени от Министерството 
на околната среда и водите, съгласувано с компетентните министерства и 
държавни агенции, представители на научните среди, неправителствени 
екологични и браншови организации, съгласно изискването на чл. 75, ал. 2 
и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда.  

Стратегията се основава на концепцията, че предотвратяването на 
отрицателните изменения на екосистемите и нарушаването на техните 
функции в следствие на антропогенни въздействия е ключов фактор за 
постигане на глобалната цел на политиката по устойчиво развитие – 
подобряване на качеството на живот и благосъстоянието на настоящото и 
бъдещите поколения посредством създаването на устойчиви общности, 
способни да управляват и използват ефективно ресурсите и да развиват 
екологичния и социалния потенциал на икономиката, както и да 
осигуряват просперитет, опазване на околната среда и социално 
сближаване. В този смисъл Стратегията цели не само по-устойчива околна 
среда, но и по-добро качество на живот.  

 
 
Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022г.  
Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 

2012 – 2022 г. е основният документ, който определи стратегическата 
рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво 
развитие на районите на страната и за преодоляване на 
вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в 
контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.  

Стратегията определи цели, приоритети и специфични цели, 
допринасящи за постигането на целите на стратегия „Европа 2020” при 
отчитане на насоките на “Териториален дневен ред на ЕС 2020” и на 
Националната програма за развитие “България 2020”. Тя определя 
държавната политика за устойчиво, балансирано развитие на шестте 
района от ниво 2 и дава ориентир за балансираното развитие и на по-
малките териториални единици – области и общини. В рамките на 
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стратегическия приоритет на документа: „Развитие на инфраструктурата за 
опазване на околната среда” е определена специфична цел за „ефективно 
използване на ресурсите в регионите чрез оптимизиране събирането на 
отпадъци и внедряване на съвременни технологии за разделно събиране, 
компостиране на биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологично 
обезвреждане в изпълнение на Пътната карта за ефективно използване на 
ресурсите в Европа в периода до 2020 г."  

Целта е да се ограничи вредното им въздействие върху здравето на 
хората и околната среда и същевременно да се премине към повторната им 
употреба, с което ще се намали ползването на първични природни ресурси. 
Стратегията предвижда битовите и строителните отпадъци да бъдат 
сепарирани, рециклирани и използвани отново чрез изграждането на 
компостиращи инсталации за биоразградими отпадъци, изграждане на 
инсталации за разделяне, сепариране на отпадъците, закриване и 
рекултивация на старите депа за отпадъци, които не отговарят на 
съвременните технически стандарти.  

Стратегията подчертава, че по-доброто управление на отпадъците ще 
допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове в регионите.  

EО взема предвид анализите и приоритетите на Националната 
стратегия за регионално развитие, анализира конкретните нужди и 
предвижда освен хоризонтални неинвестиционни мерки, приложими за 
територията на цялата страна, така специфични инвестиционни мерки за 
подобряване йерархията на управлението на битовите отпадъци за 
различните региони на страната, с което допринася за тяхното балансирано 
и устойчиво развитие. 

 
Национален стратегически план за управление на отпадъците от 

строителството и разрушаване на територията на Р.България за 
периода 2011-2020 г.  

За първи път този план анализира в детайли състоянието на 
управлението на отпадъците от строителството и от разрушаването на 
сгради в страната. На база на обобщените данни от различни източници и 
техния анализ са направени експертни предположения и прогнози, 
предложени са законодателни промени и мерки за развитието на 
инфраструктурата за управление на този поток производствени отпадъци, 
визиращи 10-годишен период(2011-2020г.). Основната цел е да се 
допринесе за устойчивото развитие на Р. България чрез рециклиране и 
оползотворяване на 70% от строителните отпадъци към 2020г., което да 
доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени 
от генерираните им, подобряване на ефективността на използване на 
ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на 
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инвестициите за управление на отпадъците. Стратегическият план е 
разработен в съответствие с изискванията на Рамковата директива 
2008/98/ЕС за отпадъците и европейската Тематичната стратегия за 
предотвратяване образуването на отпадъци и рециклиране. Планът 
предвижда нормативни, административни, технически и инвестиционни 
мерки за поетапно достигане на стратегическата цел. Част от мерките вече 
са изпълнени – приети са законови разпоредби и специална наредба за 
третиране на отпадъците от строителството и от разрушаването на сгради, 
с които са определени: отговорностите на всички участници в процеса – 
общински и държавни органи, строители, проектанти и консултанти в 
строителството; поетапните цели за оползотворяване и рециклиране; 
изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в 
различните типове строежи; контрола; изискванията към възложителите на 
обществени поръчки за строителство, за предоставяне на информация и 
контрол. В процес на изпълнение са и няколко регионални общински 
съоръжения за третиране на строителни отпадъци с финансиране по ОПОС 
2007 – 2013г.  

НПУО включва детайлизирани мерки, които надграждат, подпомагат 
и продължават изпълнението на стратегическия план за управление на 
строителните отпадъци до 2020г. Основните мерки са насочени към 
обучителни програми за всички страни в процеса, информационни и 
инвестиционни мерки; мерки за разработване на технически ръководства и 
стандарти и др.  
 

Националният план за управление на отпадъците (НПУО) има 
ключова роля за постигане на ефективно използване на ресурсите и 
устойчиво управление на отпадъците, тъй като анализите на 
съществуващата ситуация показват, че в България съществува значителен 
потенциал за подобряване на предотвратяването и управлението на 
отпадъците, по-добро използване на ресурсите, разкриване на нови пазари 
и създаване на нови работни места, като същевременно бъдат намалени 
вредните въздействия на отпадъците върху околната среда.  
НПУО се основава на следните основни принципи:  
 “ Предотвратяване” - образуването на отпадъци трябва да бъде 
намалено и избегнато, където това е възможно.  

 “ Разширена отговорност на производителя” и “ замърсителят плаща” 
– лицата, които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или 
замърсяват околната среда или сегашните притежатели на отпадъците 
трябва да покрият пълните разходи за третиране на отпадъците и да ги 
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управляват по начин, който гарантира висока степен на защита на околната 
среда и човешкото здраве.  

 “ Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да 
бъдат предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап.  

 “Близост” и “ самодостатъчност” – отпадъците трябва да бъдат 
обезвреждани възможно най-близко до мястото на тяхното образуване, 
като отпадъците, генерирани в ЕС, трябва да бъдат третирани в рамките на 
Съюза.  

 „ Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и 
органи, както и широката общественост имат възможност да участват в 
разработването на плановете за управление на отпадъците и на програмите 
за предотвратяване на отпадъците и имат достъп до тях след 
разработването им.  
 

За първи път в България бе разработена и Национална програма за 
предотвратяване на образуването на отпадъци (НППОО) в съответствие с 
изискванията на РДО и на чл.50 от ЗУО. НППОО е неразделна част от 
НПУО и определя мерки за прилагане на най-високото ниво в йерархията 
на управление на отпадъците.  

Четвъртият НПУО е план на прехода от управление на отпадъците към 
ефективно използване на отпадъците като ресурс и устойчиво развитие 
чрез предотвратяване на образуването им, доколкото е възможно. 
Успешното изпълнение на плана ще доведе до предотвратяване и 
намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и 
човешкото здраве и намаляване на използването на първични природни 
ресурси.  

Планът подпомага централните и местните власти за концентрация на 
ограничените ресурси към приоритетни за финансиране проекти в сферата 
на управление на отпадъците от национални и европейски източници на 
финансиране.  

 
 
Таблица 13. Цели на опазване на околната среда на национално равнище и 

предложения в настоящия ПУП за постигането им. 
Документ Предложения в ПУП за постигане на целите 

Национална програма за 
развитие: България 2020 (НПР 
БГ2020) 

Изпълнението на обекта ще допринесе пряко за 
изпълнението на целите и приоритетите на 
Програмата, и по-конкретно за постигането на 
устойчиво интегрирано регионално развитие и 
използване на местния потенциал. 
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Национална стратегия за 
околна среда 2009 - 2018 г. и 
Планът за действие за периода 
2009 - 2018 г. 

Реализирането на Плана ще допринесе за устойчиво 
развитие и ресурсна ефективност, намаляване на 
антропогенното въздействие на екосистемите 

Национална стратегия за 
регионално развитие 2012-
2022г.  

Взети са предвид анализите и приоритетите на 
Националната стратегия за регионално развитие, 
анализира конкретните нужди и предвижда освен 
хоризонтални неинвестиционни мерки, приложими 
за територията на цялата страна, така специфични 
инвестиционни мерки за подобряване йерархията на 
управлението на битовите отпадъци за различните 
региони на страната, с което допринася за тяхното 
балансирано и устойчиво развитие. 

Националният план за 
управление на отпадъците 
(НПУО) 

ПУП –ПРЗ за Обекта е в съответствие със 
заложените цели за рециклиране на строителните 
отпадъци. Реализацията на обекта ще допринесе за 
постигането на националните цели за рециклиране на 
строителните отпадъци. 

Национален стратегически 
план за управление на 
отпадъците от 
строителството и 
разрушаване на територията 
на Р. България за периода 2011-
2020 г.  

ПУП –ПРЗ за Обекта е в съответствие със 
заложените цели за рециклиране на строителните 
отпадъци. Реализацията на обекта ще допринесе за 
постигането на националните цели за рециклиране на 
строителните отпадъци. 

  

2. Цели на опазване на околната среда на местно ниво, имащи 
отношение към плана 
 

Програмата за управление на отпадъците на община Родопи за 
периода 2018- 2020 г. е изготвена на основание чл. 52 (1) от Закона за 
управление на отпадъците (изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г.) с цел да 
подпомогне администрацията в прилагането на законодателството в 
сферата на управлението на отпадъците. Общинската програма е 
разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на 
Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. и е 
съобразена с Методическите указания за разработване на общински 
програми за управление на отпадъците, издадени на основание чл.54, ал.10 
от ЗУО (Утвърдени със Заповед № АД-211/31.03.2015 г. на министъра на 
околната среда и водите). 

ПУО има за цел да осигури на община Родопи инструмент за 
планиране на необходимите ресурси, мерки и дейности за предоставяне на 
качествени услуги по управление на отпадъците на жителите на общината 
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и да подобри управлението на отпадъците в съответствие с 
общоевропейската йерархия за отпадъците. Очаква се изпълнението на 
Програмата да окаже съществен принос за ефективно използване на 
ресурсите и намаляване на вредните въздействия на отпадъците върху 
околната среда в община Родопи. Реализирането на заложените с 
програмата мерки и дейности има за резултат предотвратяване и 
намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и 
човешкото здраве и намаляване на използването на първични природни 
ресурси. Програмата е ориентирана към концентрацията на ограничените 
ресурси към приоритетни за финансиране проекти в сферата на управление 
на отпадъците от собствени и европейски източници на финансиране. За 
успешното изпълнение на програмата особено важно е както вземащите 
решения, така и гражданите и бизнеса в общината да са запознати с 
йерархията на управлението на отпадъците и нейните ключови 
характеристики. 

В законодателството и в политиката за предотвратяване и 
управление на отпадъците се прилага като приоритетен ред следната 
йерархия на отпадъците: 
а) предотвратяване 
б) подготовка за повторна употреба 
в) рециклиране 
г) друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на 
енергия 
д) обезвреждане. 

В Подпрограмата за управление на строителните отпадъци е 
заложено изпълнението на Обект в изпълнение на нормативни задължения 
на Общината, произтичащи от Закона за управление на отпадъците.  
 
 

VI. ВЕРОЯТНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ КОМПОНЕНТИТЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ. 

 
В този раздел е направено описание, анализ и оценка на 

въздействията върху всички компоненти и фактори на околната среда, 
включително материалните активи и културното наследство. Разгледани са 
значителните въздействия върху населението и околната среда в резултат 
на реализация на ПУП-ПРЗ и ПП, емисиите на вредни вещества във 
въздуха и водите по време на строителство и при реализация на плана. 
Разгледани са  рисковите енергийни източници, шумовото замърсяване и 
създаването на дискомфорт. Оценката на значимостта на въздействията е 
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извършена, като е направено описание на: преки и непреки; кумулативни; 
кратко-, средно- и дълготрайни; постоянни и временни; положителни и 
отрицателни въздействия върху човека и околната среда от строителството 
и реализацията на плана, както и при извънредни ситуации.  
 

1. Атмосферен въздух  
 

Операциите, които се планира да се извършват на бъдещата площадка 
на “ Депо за инертни отпадъци и съоръжения за третиране на 
строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване с цел последващо 
оползотворяване” , са: третиране - подготовка преди оползотворяването 
или обезвреждането на отпадъци от строителство и разрушаване, 
подготовка за повторна употреба, рециклиране на отпадъци от 
строителство и разрушаване, депониране и рекултивация. Дейностите ще 
се реализират с помощта на следната механизирана техника: 

- Челен товарач за зареждане на специализираните машини, оформяне 
на куповете и товарене на готовите фракции. 

- Трошачна инсталация - мобилна роторна трошачка с 
производителност 100 до 150 т/час, с магнитен сепаратор за желязо, с 
дизелов агрегат, с възможност за захранване на външни консуматори 
(пресевна инсталация и транспортни ленти) и с възможност за захранване с 
електроенергия от площадковата ел. мрежа; 

- Пресевна инсталация - мобилна, с две сита и разделяне на три 
фракции, с ленти за изнасяне на материалите, дизелова или захранвана от 
генератора на трошачната инсталация; 

- Транспортни ленти – мобилни, три броя, с дължина 10 до 15 м, за 
оформяне на купове с големи обеми, височина на разтоварване минимум 5 
м, широчина минимум 50 см, захранване на лентите от генератора на 
трошачната инсталация. 

- Оръдие за водна мъгла, мобилно, с обсег до 30 м, високонапорно, 
осигуряващо фино разпрашаване, с разход на вода до 1 л/сек., захранвано с 
вода и ел.енергия от площадкови мрежи. 
 

На територията на инсталацията за рециклиране на СООР няма да 
има източници на организирани емисии в атмосферния въздух. Естеството 
на дейностите предполага отделянето на неорганизирани емисии на прах. 
Такива ще се формират при разтоварване на строителните отпадъци на 
определените за целта места при постъпването им в инсталацията, при 
товаренето и зареждането на материала в роторната трошачка и 
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последващото пресяване и разделяне на фракции, оформяне на купове с 
третирани фракции и тяхното съхранение.  

Неорганизирани прахо-газови емисии ще има в резултат на 
движение и работа на транспортните средства обслужващи съответните 
дейности и подобекти на инсталацията. Ще се изпускат емисии на 
следните вещества: въглероден диоксид (СO2), метан (СН4), двуазотен 
оксид (N2O), азотни оксиди (NOx), неметанови летливи органични 
съединения (NMVOC), въглероден оксид (CO), амоняк (NН3), тежки 
метали, полициклични ароматни въглеводороди (PAH), диоксини и фурани 
DIOX и прахови частици.  

Дизелово гориво ще се използва за механизацията за експлоатация 
на депото, механизация за вътрешноплощадков транспорт, оръдие за водна 
мъгла с дизелов генератор.  

ТСИ и другите инсталации на площадката ще се захранват с 
ел.енергия.  

В  следващата таблица са представени емисионни фактори за извън 
пътна техника с ДВГ, ползващи дизелово гориво за първа група 
замърсители и прах и получените стойности на емисиите в годишен план 
при разход на дизеловото гориво за година приблизително 20 тона. 
Данните са съгласно Актуализирана единна методика за инвентаризация на 
емисиите на вредни вещества във въздуха, изготвена от екип на 
Националния Институт по Геофизика, Геодезия и География при БАН, 
2010 г. и утвърдена със Заповед № РД-165/20.02.2013 г. на Министъра на 
околната среда и водите. 

 
Таблица 14. Емисионни фактори за извън пътна техника с ДВГ, ползващи 

дизелово гориво за първа група замърсители и прах 

 
 

(дизел) EF 
[g/kg гориво]  

NOx 
  

NMVOC  
  

CH4 
  

CO 
  

NH3 
  

N2O 
  

PM 
  

СO2 

Промишлена 
техника 

48,8 7,08 0,17 15,8 0,007 1,30 5,73 3188 

Използвано 
количество 
гориво t/y 

  

20 20 20 20 20 20 20 20 

10-3 
0,001 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Емисия t/y  0,976 0,1416 0,0034 0,316 0,00014 0,026 0,1146 63,76 
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В Актуализираната единна методика за инвентаризация на емисиите 
на вредни вещества във въздуха са определени емисионни фактори за 
дейност „Строителство и разрушаване” SNAP CODE 040624, които биха 
могли да се приемат като най-близки до дейността на инсталацията за 
рециклиране на СООР. Емисиите от строителство и разрушаване не се 
приемат за значителни, тъй като приносът им към общите национални 
емисии се предполага да е по-малко от 1% за всеки отделен замърсител. 
Разбира се, те биха могли да се окажат значителни на локално ниво. За 
тази дейност в последната версия на CORINAIR – 2009 г. са предложени 
емисионни фактори за прах, които са дадени в следващата таблица. 
 
Таблица 15. Емисионни фактори за прах (040624) 

Вещества ЕF  (кg/m2/година)  
Прахови частици (РМ) или (TSP) 0,162 
Прахови частици с размер на частиците до 
10 микрона (РМ10) 0,0812 
Прахови частици с размер на частиците до 
2.5 микрона (РМ2.5) 0,00812 
 

Посочените емисионни фактори не могат да се приложат пряко към 
дейността на инсталацията за рециклиране на СООР, а само да дадат 
ориентир за вида и количествата на праховите емисии. Тези прахови 
емисии ще зависят до голяма степен от метеорологичните условия (вятър, 
влажност, температура, устойчивост на атмосферата), големина и 
относително тегло на праховите частици и фракционен състав. Прахът от 
строителните материали обикновено се отлага бързо и в близост до 
източника. 

За ограничаване на въздействието спрямо най-близко разположените 
терени – земеделски земи, с ПУП – ПРЗ се предвижда създаване на зелен 
пояс от дървета и храсти около цялата площ на имота, което ще допринесе 
за ограничаване на разпространението прахови емисии и ограничаването 
им в рамките на производствената площадка.  

С цел предотвратяване на запрашаване в района на площадката за 
рециклиране на строителни отпадъци, ТСИ и зоната за събиране на 
фракциите от предварителното им третиране ще се оборудват с инсталация 
за оросяване с „водна мъгла” чрез мобилно устройство, което ще се 
насочва към мястото, генериращо прахови емисии. Благодарение на 
употребата на специални високонапорни дюзи се образува фина "мъгла", 
която улавя праха още при източника. Чрез оросяването се постига 
омокряне и повишаване влажността на прилежащите площи, като по този 
начин се намалява образуването на прах, което е голямо предимство при 
рециклирането и депонирането.  
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Предвидени са 10 000 m³/y вода за технологични нужди – за 
промиване на фракциите, отделени от ТСИ, за оросяване на площи за 
разтоварване на отпадъци, оръдия за водна мъгла с цел контролиране на 
запрашаването на площадката.  

За ограничаване на праховите емисии основната част от пътната 
инфраструктура на площадката ще бъде покрита с макадамова настилка, 
изградена от баластра или от рециклирани материали, произведени от 
самата ТСИ. Участъците за съхранение на готови продукти (фракции), 
както и площите за разполагане на контейнери за рециклируми и 
оползотворими материали се предвиждат с настилка от несортиран трошен 
камък, произведен от ТСИ. Площадката за разполагане на трошачно-
пресевната инсталация се предвижда да бъде с бетонова настилка, което 
ще позволява безпроблемна работа и маневриране на зареждащата техника 
при по-висока интензивност на движение. 

Реализацията на обекта, предвиден с изменението на ПУП, 
предполага експлоатация на депото за инертни отпадъци за около двадесет 
и три години, а на инсталацията за оползотворяване – безсрочна. В този 
смисъл емисиите от прах и горивни газове, които неминуемо ще се 
генерират през целия период на експлоатация, определят въздействието 
върху компонента атмосферен въздух като дълготрайно. По време на 
строителството, при изграждането на различните подобекти на площадката 
на “ Депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране – 
инсталация за третиране на строителни отпадъци с цел последващото 
им оползотворяване“  въздействието от емисиите отработени газове от 
двигатели с вътрешно горене на строителната и транспортна техника, прах 
при земно-насипни и изкопни работи ще е отрицателно, пряко, без 
вторично и кумулативно въздействие, временно, краткотрайно и обратимо 
и ще обхваща границите на строителната площадка.  

Въздействието на емитираните замърсители по време на 
експлоатацията на “ Депо за инертни отпадъци със съоръжение за 
третиране – инсталация за третиране на строителни отпадъци с цел 
последващото им оползотворяване“  върху компонентите на околната 
среда може да се класифицира като постоянно при експлоатация, пряко, 
обратимо, с локален териториален обхват, без кумулативен ефект и не 
предполага значителни негативни въздействия върху здравето на хората, 
компонентите и факторите на околната среда.  

Предвид планираните мерки и мероприятия за ограничаване и 
предотвратяване на вредните въздействия върху въздуха, както и липсата 
на сериозни промишлени замърсители, може да се направи извода, че не се 
очаква влошаване на качеството на атмосферния въздух /КАВ/ в района 
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при реализацията на плана. Разпространението на праховите замърсители 
ще се ограничава в рамките на работния участък.  

При  необходимост ТСИ може да се оборудва с прахов филтър или 
локална система за водна мъгла.  

Използваната технология и капацитета на производствените 
мощности, както и предвидената система за оросяване не дават основание 
да се очаква влошаване на качеството на атмосферния въздух /КАВ/ от 
дейността на обекта, нито в локален, нито в по-голям мащаб.  

Отоплението на административно-битовата сграда се предвижда да 
бъде с климатични инсталации, които нямат негативно влияние върху 
качеството атмосферния въздух.  

При възникване на емисии от аварийни ситуации по време на пожар 
въздействието ще бъде отрицателно, пряко, без вторично и кумулативно 
въздействие, краткотрайно и обратимо и ще обхваща само района на 
възникналата авария.  

Въздействието на емисиите от транспортната техника ще бъде слабо, 
пряко, отрицателно, ще обхваща границите на отредената площадка.  

 
Като цяло въздействието върху качеството на атмосферния въздух по 

време на реализацията на плана може да се оценени като пряко и 
същевременно незначително, с локален мащаб, с малък териториален 
обхват.  
 

2. Климатични фактори  
 
Изменението на ПУП и планираната с него дейност не предполагат 

значителни въздействия върху климата и климатичните фактори в района. 
 

3. Води 
 

Управлението на водите на територията на ПУП-ПРЗ по време на 
реализацията му цели да осигури достатъчно количество и добро качество 
на ползваните води и намаляване на замърсяването им в резултат на 
извършваните дейности.  

 

3.1. Повърхностни води 
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Реализацията на плана не се очаква да предизвика отрицателни 
въздействия върху повърхностните води. 

Изводът е направен в резултат на информацията: 
- река Първенецка е на 200 м от територията на депото и в нея не се  

предвижда заустване на отпадъчни води; 
- двата канала, които заустват в реката са отдалечени от територията  

на депото: отводнителен - на 18 м от западната страна и ГНК Въча – III – 
Долнокричимски - на 120 м от северната страна и в тях не се предвижда 
заустване на отпадъчни води; 

- предвидено е изграждане на охранителни канали около терена на  
депото и по протежение на пътищата, по които се доставят отпадъците, с 
цел улавяне на повърхностните атмосферни води и отвеждането им извън 
тялото на депото; 

- Отпадъчните води, формирани при реализацията на плана от: 
� битово-фекални води /БФВ/ от административно битова  

сграда; 
� площадките за временно съхранение на отпадъци; 
� от промиване на фракциите от трошачно-пресевната  

инсталация; 
� площадка за съхранение на ГСМ  

е предвидено да се събират в резервоари и изгребна яма и да се 
транспортират за третиране в ПСОВ извън депото. 
 

3.2.Подземни води 

Съгласно становище на БДИБР ( изх. № ПУ-02-53/08.05.2018 г., т.4) 
оценката на потенциалното въздействие върху подземните води се базира 
на: 

• Информация за хидрогеоложките условия и подземните водни 
тела в района: 

Геоложкият строеж в проучвания район до дълбочина не по- малка 
от 15-20 м включва холоценски пролувиални наноси. Съставени са от 
несортирани, добре заоблении едри, средни и дребни чакъли и пясъци. 
Незакономерно на места сред чакълите се срещат глинести и песъчливо-
глинести прослойки. 

Проучваната площадка представлява бивша кариера за инертни 
материали - чакъли и пясъци. При работата на кариерата не е достигната 
долната граница на пролувиалните наноси до дълбочината на прокопаване 
(~8 м). По-голямата част от кариерата вече е запълнена с отпадъци - 
битови, промишлени и строителни. Отпадъците не са планомерно 
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полагани, нито са уплътнявани при насипването. От времето на 
запълването на кариерата са минали не по-малко от 10 години. 

Подземните води в района са формирани в два водоносни хоризонта, 
които се различават по тип, хидрогеоложки показатели и водообилност: 

А. Подземни води в скалите (скалната подложка в района и 
склоновете на Родопите южно от него). В състава на подложката влизат 
докамбрийски метаморфни скали (гнайси, шисти и гнайсошисти). Под-
земните води се дренират на голяма дълбочина, имат пукнатинен характер 
и слаба водообилност. 

Б. Подземни води в пролувиалните отложения, разположени в 
подножието на Родопския масив. По долината на река Първенецка 
(Дермендере) и по долините на повечето от Родопските реки пролувият е 
представен основно от несортиран груб кластичен материал с глинесто-
пясъчен запълнител. Той се е образувал в резултат на мощни ерозионни и 
денудационни процеси в речната и овражната мрежа. Многобройните 
глинести прослойки от пролувия разслояват чакълесто-песъчливите 
пластове, които са хидравлично свързани. Долните пластове са с напорна 
вода. 

• Предвижданите дейности и технологии при реализацията на 
плана: 

- изграждане на горен изолиращ екран за осигуряване защита от  
проникване на атмосферните и повърхностните води в отпадъчното тяло 
на депото и проникване в подпочвените води; 

- рекултивиране на всички площи, заети към момента с депонирани  
отпадъци, с цел прекратяване генерирането на отпадъчни води; 

- запълване на котлована на кариерата с материали от изкопи на  
площадката - чакъли и валуни с глинесто-песъчлив запълнител. 
Изграждането на тази подложка е с оглед възможността за създаване на 
геоложка бариера над нивото на подземните води и осигуряване на 
съответствие с изискванията на законодателството. Геоложката бариера се 
предвижда да се изгради от подходящи материали от външна кариера, с 
коефициент на филтрация след уплътняване  1 х 10-8 m/s и дебелина на 
пласта 0,5 м;  

- полагане на асфалто-бетонова настилка на площадката за временно  
съхранение на СО, за които има съмнение за замърсяване, докато се 
извършат необходимите изпитвания и/или се организира депонирането им 
по съответния ред в съответен клас депо; 

- полагане на бентонитова хидроизолация върху всички площи, които  
се предвижда да се използват за разполагане на инсталациите за 
рециклиране на ОСР, като в зависимост от вида на инсталацията или 
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ползването се изгражда или рекултивационен пласт от земни почви или 
земно легло на настилката на инсталациите (минимум 20 см);  

- улавяне на замърсените повърхностни води  от площадката за  
временно съхранение на СО с цел последващото им третиране в ПСОВ; 

- приемане само на инертни отпадъци, чиято обща способност за  
излужване, съдържанието на замърсяващи вещества и екотоксичност на 
инфилтрата са незначителни и не оказват вредно въздействие върху 
качеството на подземните води. 

Територията за реализация на плана e отдалечена от СОЗ на 
разстояние 2,5 км на северозапад. Липсват ограничения, произтичащи от 
наличието на санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения 
за питейно-битово водоснабдяване или добив на минерални води. 

Землището на с. Първенец и територията за реализация на плана не 
попадат в райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) 
за Източнобеломорски район, съгласно План за управление на риска от 
наводнения (ПУРН). 

Реализацията на плана е допустима спрямо заложените в ПУРБ (2016 
-2021 г.) цели и мерки за постигане на добро състояние, при условие да 
няма допълнително замърсяване на водните тела. При изпълнение на 
предвидените мероприятия се изключва такова замърсяване, както на 
подземните, така и на повърхностните води. 

Хидрогеоложките условия и изпълнението на предвидените 
дейности са предпоставка отрицателното въздействие върху подземните 
води по време реализацията на плана ( включваща етапа на строителство 
на депотто  и последваща експлоатация) да бъде незначително и 
постоянно. 

 

4. Почви  
 
Въздействието върху почвите и при строителството на депото и при 

експлоатацията му се очаква да е съществено, въпреки отстраняване на по-
голямата част от почвената покривка в миналото за целите на 
извършваните дейности. Съществуването на растителност (рудерална) 
предполага наличие на фертилен хумусен слой, който ще бъде повлиян 
негативно от предвидените дейности. 

В резултат от запрашаване на въздуха ще има отрицателно 
въздействие върху почвите на съседни терени.  

Емисиите от изгорели газове на машините с ДВГ, както и 
инцидентни аварии на механизирана техника ще са причина за отлагане на 
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гориво и/или масла върху почвите върху ограничено пространство, 
свързано с района им на действие. 

Намаляване на въздействието върху почвите до незначително ще има 
при спазване на предвидените мерки: 

- използване на определени трасета за преминаване на механизираната  
техника; 

- изграждане на зелен пояс с широчина 8 м около цялата площадка; 
- използване на инсталация за оросяване с „водна мъгла“ чрез мобилно  

устройство. 
 

Положително въздействие върху почвите ще има почистването на 
старите замърсявания на терена, организирането на предвидените 
озеленителни мероприятия и реализацията на проекта за рекултивация, 
която ще доведе до защита на депото срещу ветровата и водна ерозия. 

 

5. Ландшафт  
 

За да се прецени въздействието на планираните промени върху 
ландшафта като цяло, е необходимо да се оцени ефектът от комбинираното 
действие на степента на нарушение или промяна на ландшафтната единица 
и на нейната чувствителност.  

Разглежданата площадка е заета от „много силно изменени 
ландшафти” – тип миннодобивни, род кариерно-насипни, вследствие на 
експлоатацията ѝ като кариера и нерегламентираното депониране на 
строителни и други отпадъци.  

При осъществяването на ПУП – План за регулация и застрояване за 
ПИ с идентификатор 59032.14.60 с отреждане за “Депо за инертни 
отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за третиране на 
строителни отпадъци с цел последващото им оползотворяване“ 
въздействието върху ландшафта ще бъде положително, пряко, значително 
и постоянно. По време на експлоатацията на обекта, част от нарушен терен 
ще бъде превърната в депо за инертни материали (53 дка, 30%). Клетката 
за инертни отпадъци, както и инсталацията за рецикиране ще бъдат 
изградени и управлявани, според номативните изисквания.  

 Съществуващият ланшафт постепенно ще бъде промен в „много 
силно изменен” – тип урбанизиран, род индустриален. След запълване на 
клетката за инертни отпадъци се предвижда изпълнение на техническа и 
биологична рекултивация. Това ще създаде условия да се постигне 
възстановяване на естествените функции на ландшафта като 
средообразуваща система на тази площ. Това след време ще позволи 
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територията отчасти да се възстанови и да се впише в околната 
ландшафтна структура. Биологичната рекултивация ще създаде 
възможност за развитието на флората и фауната. Така един нарушен терен, 
макар променен визуално ще възстанови функциите си.  
 

6. Земни недра и геоложка среда 
 
Изисквания на законодателството по отношение геоложка 

бариера и ниво на подземните води при изграждане на депа за инертни 
отпадъци 

Съгласно Чл. 18. (2) на Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията 
и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, 
„Основата и склоновете (скатовете) на депото трябва да се състоят от 
минерални пластове, за които комбинираният ефект от дебелината и 
филтрацията (определена с коефициент на филтрация „k“) осигурява 
защитата на почвата и на подземните и повърхностните води най-малко 
еквивалентна на защитата, която се осигурява от пласт със следните 
показатели: при депа за инертни отпадъци – k ≤ 1 X 10-7 m/s и дебелина ≥ 
1 m.“ 

Друго съществено изискване на Наредба № 6/2013 год. (Приложение 
№ 2 към чл. 1, т. 4 и чл. 22, Изисквания към проектните решения на тялото 
на депото, Раздел Геоложка основа) е средногодишното ниво на почвените 
води в геоложката основа (подземните води) под тялото на депото трябва 
да бъде на дълбочина най-малко на 1 m под котата на фундиране, като при 
депата за инертни отпадъци се допуска дълбочината да бъде по-малка от 1 
m. 

В случая изпълнение на изискванията на законодателството по 
отношение изграждане на подложка на депото за инертни отпадъци може 
да се постигне чрез запълването на котлована на кариерата с материали от 
изкопи на площадката - чакъли и валуни с глинесто-песъчлив запълнител.  

Изграждането на тази подложка с оглед възможността за изграждане 
на геоложка бариера над нивото на подземните води и осигуряване на 
съответствие с изискванията на законодателството. Като материали за 
изпълнение на тези насипи ще се използват материали от изкопи на 
площадката, добити от територията на Възложителя. Необходимото 
количество материали за изграждане на подложката се оценява на около 
20000 м3.  

Геоложката бариера следва да се изгради от подходящи материали, с 
коефициент на филтрация след уплътняване 1 х 10-8 m/s и дебелина на 
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пласта 0,5 м. Площта, върху която се предвижда изграждане на геоложка 
бариера е около 40 000 м2, или необходимото количество естествени 
глинести материали е около 20 000 м3.  

 
Вид и състав на отделните елементи на долния изолиращия 

екран  
Съгласно Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения 
и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, 
(Приложение № 2 към чл. 1, т. 4 и чл. 22, Изисквания към проектните 
решения на тялото на депото, Раздел 3: Изисквания към долния изолиращ 
екран на депото, т. 3.2.3.) „Отделни елементи на изолиращия екран могат 
да не се предвиждат, като: буква б) изолационна геомембрана, защитен 
слой и дренажна система – при депа за инертни отпадъци. 

В този смисъл не се предвижда изграждане на долен изолационен 
екран и дренажна система за инфилтратни води на депото за инертни 
отпадъци.  

По време на строителство на съоръженията за третиране на 
строителни отпадъци с цел последващото им оползотворяване не се очаква 
значително въздействие върху земните недра, тъй като всички строителни 
мероприятия за оформяне на депото за инертни отпадъци и площадките за 
разполагане на инсталациите за рециклиране на ОСР ще се извършват в 
рамките на котлована на изоставента баластриера, респективно върху 
повърхността на депонираните строителни отпадъци в по-голямата част от 
котлована на кариерата. Изключение прави малка част от площадката, от 
която се предвижда изземване на земни маси, пясъци и баластри за 
оформяне на проектно дъно на участъка за депониране (с дебелина на 
пласта 0,5 м) и за изграждане на рекултивационен пласт и настилки в 
зоната на инсталациите за рециклиране на строителни отпадъци и 
отпадъци от разрушаване. Предвидените изкопи за оформяне на 
проектното дъно на участъка за депониране (намиращи се в 
съществуващия котлован) ще са с дълбочина до 8 м.  

Това въздействие се оценява като пряко, дълготрайно, постоянно и 
без кумулативен ефект. 

Не се очаква значително въздействие върху геоложката среда и 
земните недра по време на изграждането и експлоатацията на обекта. 
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7. Биологично разнообразие 
 
В настоящия момент флората и фауната на разглежданата територия 

се намират под антропогенен натиск, вследствие на отлагането на 
отпадъци и човешко присъствие. 
 При реализирането на ПУП-ПРЗ и ПП се очаква това присъствие да 
се запази, като осъществяването на биологична рекултивация, като краен 
етап от планираните дейности, ще доведе до значително подобряване на 
състоянието на биологичното разнообразие в района. 
 По време на СМР се очаква засягане на площи с рудерална 
растителност, свързано с разполагането на площадки за съответните 
дейности. Въздействието ще е пряко, дълготрайно, постоянно и без 
кумулативен ефект. 

Очаква се и шумов натиск върху фауната в съседните терени. 
Въздействието ще е непряко, краткотрайно, временно по време на работа 
на механизираната техника и с кумулативен ефект от човешкото 
присъствие. 
 Рекултивацията на депото ще способства за увеличаване и  
подобряване на биологичното разнообразие на района, поради наличния 
беден видов състав обитаващ в момента терена. Въздействието ще е пряко, 
дълготрайно, постоянно и с кумулативен ефект, касаещ подобряване и на 
ландшафта. 
 В по-широк териториален обхват възможността за депонирането на 
отпадъци по регламентиран начин, способства за ограничаване на 
безконтролното им изхвърляне, една от причините за нарушаването на 
местообитания. Въздействието ще е положително, непряко, дълготрайно, 
постоянно и с кумулативен ефект, касаещ запазване на ландшафта и 
терените от замърсяване. 

Не се очаква значително въздействие върху биоразнообразието по 
време на изграждането и експлоатацията на обекта. 

8. Защитени природни територии 
 
Изменението на ПУП и планираната с него дейност не предполагат 

значителни въздействия върху защитените природни територии, защото 
такива липсват на територията на обекта или в непосредствена близост. 

Най-близкият елемент на Националната Екологична Мрежа (НЕМ) е 
ЗЗ по Директивата за местообитанията BG0001033 „Брестовица“, отстояща 
на разстояние около 2 700 м южно от имота. 

Проведена е процедурата, съгласно Раздел II на Наредба за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 
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програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони, за съвместимост на настоящото изменение 
на ПУП-ПРЗ и ПП с предмета и целите за опазване на ЗЗ. В Решение № 
ПВ-7-ЕО/2017г. за преценяване необходимостта от ОВОС, издадено от 
РИОСВ Пловдив, е решено, че реализацията на плана няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху популации и 
местообитания на видове, предмет на опазване на защитената зона. В тази 
връзка няма да бъде разработван Доклад за оценка на степента на 
въздействие (ДОСВ). 

 

9. Флора 
 

В резултат на осъществяване на предвидените от Възложителя 
дейности не се очаква значително въздействие върху флората в района. 

По време на СМР се очаква засягане на неголеми площи с рудерална 
растителност, свързано с разполагането на площадки за съответните 
дейности, както и при изземването на земна маса за изграждането на долен 
изолационен слой на депото. 

По време на експлоатацията вследствие на засилената механизирана 
дейност се предполага запрашаване на участъци в непосредствена близост 
до обекта и използваните пътища до него. 

10. Фауна 
 

В резултат на осъществяване на предвидените от Възложителя 
дейности не се очаква значително въздействие върху фауната в района. 

По време на СМР се очаква засягане на неголеми площи с рудерална 
растителност и съпътстващите ги безгръбначни животни, свързано с 
разполагането на площадки за съответните дейности, както и при 
изземването на земна маса за изграждането на долен изолационен слой на 
депото. 

По време на експлоатацията вследствие на засилената механизирана 
дейност се предполага запрашаване на участъци в непосредствена близост 
до обекта и използваните пътища до него, както и шумово замърсяване 
оказващо влияние върху околната фауна. 
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11. Население и човешко здраве. 
 

При разработването на плана са предвидени дейности, имащи за цел 
да обезпечат безопасност на работещите на обекта, а също и живеещото в 
района население, по време на изграждането и последващата експлоатация 
на обекта.  
 

Шум и дискомфорт за населението от землището на с. Първенец. 
  
За транспортирането на строителните отпадъци до депото за инертни 

отпадъци е разработен проект за пътна връзка на площадката със 
съществуващата пътна мрежа. Разгледани са два варианта за достъп до 
площадката, в които са предвидени реконструкция на съществуващи, както 
и изграждането на нови. 

Транспортни средства за транспортиране на СООР до площадката на 
инсталацията/депото и съответно за извозване на рециклирани строителни 
отпадъци за влагане в строителството се очаква да бъдат собственост на 
фирмите, генериращи СООР при дейността си, съответно на фирмите, 
закупуващи СООР за влагането им в строителството, най-вече на 
съоръжения, финансирани с публични средства, за които по ПУСО се 
изисква постигане на съответните цели.  

На този етап не може да бъде определена транспортна техника на 
външните конторенти, която ще бъде използвана, но във всеки случай тя 
следва да отговаря на изискванията за допустими нива на шум съгласно 
Директива 2007/34/ЕО за Товарни автомобили с повишена мощност, равна 
на или по-голяма от 200 к.с. DIN и допустимо максимално тегло, по-
голямо от 12 т, при която допустимо ниво на шума е 91 dB. 

За сведение през последните 15 години „Scania” е успяла да редуцира 
нивото на шума на произвежданите тежкотоварни транспортни средства от 
92 dB(A) до 80 dB(A) – петнадесет от днешните камиони взети заедно са 
по-тихи от един единствен през 1980 г. 
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Директива 70/157/EИО изм. с Директива 2007/34/ЕО).  
Транспортно средство  Допустимо ниво на шума dB 

(A)  
Товарни автомобили  
- допустимо макс. тегло под 3,5 т;  
- допустимо макс. тегло над 3,5 т;  
 

77 - 80  
89  

Товарни автомобили с повишена мощност - равна на или по-
голяма от 200 к.с. DIN и допустимо максимално тегло, по-
голямо от 12 т;  

91  

 

Предвидените варианти за извършване на транспортирането на 
СООР до площадката на инсталацията/депото и съответно за извозване на 
рециклирани строителни отпадъци за влагане в строителството ще бъдат 
осъществени чрез разгледани варианти, които е вероятно да включат 
участъци, преминаващи през населено място. С цел намаляване на 
възможните шумови и прахови емисии е препоръчително да бъдат 
ремонтирани съответните пътни участъци.  

По време на строително-монтажните дейности се очаква пряко, 
периодично, краткотрайно, отрицателно въздействие по отношение емисии 
на шум в околната среда от дейността на строителна механизация и СМР. 
Основна мярка за редуциране на това въздействие е използването на 
изправна строителна механизация отговаряща на изискванията на 
Директива 2000/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 
2000 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки 
във връзка с шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба 
извън сградите и на Наредба за съществените изисквания и оценяване 
съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито 
по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха.  

Техниката, която ще бъде използвана по време на строителството на 
депото ще включва багери, багер-товарачи, булдозери, валяци. По време на 
експлоатацията на депото за инертни отпадъци и инсталацията за 
третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване източници 
на шум са използваната механизация (челни товарачи, булдозер, 
транспортна техника), както и трошачно-сортировъчната инсталация.  

Очаква се нивото на шум излъчван в околната среда в близост до 
източниците да бъде около 100 dB(А).  

Разглежданата площадка в рамките на имот с идентификатор 
59032.14.60, по кадастралната карта на с. Първенец, местност „Чакъла“ е 
разположена извън урбанизирана територия, на 1000 м северно от 
последните жилищни сгради на с. Първенец и съответно на около 700 м – 
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750 м от промишлени постройки. Отстояния до други населени места са 
както следва: до с. Златитрап – около 2300 м, до кв. Прослав на гр. 
Пловдив – около 2800 м, до Стоково тържище „Родопи 95“ АД - 1500 м, до 
с. Брестовица е 3700 м. Предвижда се инсталацията за рециклиране да 
работи на едносменен режим на работа, при 5-дневна работна седмица и 
осемчасов работен ден.  

За изчисляване на очакваните шумови нива, предизвикани от 
експлоатацията на инсталацията на третиране на строителни отпадъци до 
най – близката жилищна територия с. Първенец е използвана т. 8. от 
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩАТА ЗВУКОВА МОЩНОСТ, 
ИЗЛЪЧВАНА В ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ПРОМИШЛЕНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НИВОТО НА ШУМА В МЯСТОТО 
НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ, съгласно която изчислението на нивото на шума в 
мястото на въздействие се извършва по следната формула: 

L = Lp - 20knlgr -8, dВ(А)  
където: 
Lp - нивото на общата звукова мощност; 
r - разстоянието между избраната точка и геометричния център 

на площта, ограничена от измерителния контур; 
kn - коефициент, отчитащ допълнителното намаляване на нивото 

на шума в зависимост от поглъщащите качества на земната повърхност: 
kn = 1,4-1,2 при земна повърхност, покрита с дървета и храсти; 
kn = 1,1 при затревена земна повърхност; 
kn = 1,0 при земна повърхност с рохкава пръст; 
kn = 0,9-0,8 при повърхност, покрита с асфалт, лед или вода. 

 
След прилагане на формулата с kn = 1,0 при земна повърхност с 

рохкава пръст за етапа на строителството на изчисленото ниво на шум в 
мястото  на въздействие възлиза на 32 dВА. След изграждането на на зелен 
пояс от дървета и храсти около цялата площ на имота предвиден с ПУП – 
ПРЗ се очаква изчисленото ниво на шум в мястото на въздействие в 
резултат от експлоатацията на  инсталацията да достигне до 20 dВА, което 
е значително под регламентираната гранична стойност.   

Поради достатъчната отдалеченост на площадката на обекта от 
населените места, дейностите по изграждането и експлоатацията няма да 
нарушат акустичната обстановка в тях. По време на експлоатацията на 
обекта ще е налице шумово натоварване, което ще е локализирано – в 
границите на площадката на обекта и няма да оказва вредно влияние върху 
населението на най-близко населените места. Не се очакват кумулативни 
вредни ефекти върху околната среда и човешкото здраве.    
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12. Материални активи. 
 
Очаква се приемането на ПУП – ПРЗ и ПП на обект: „ Депо за 

инертни отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за 
третиране на строителни отпадъци с цел последващото им 
оползотворяване”  в землището на с. Първенец да даде възможност за 
увеличаване на материалните активи в обхванатата територия, като 
реализирането на планираните дейности и промяната на предназначението 
на земите в повечето случаи ще води до по-висока икономическа 
себестойност. 

Основната цел на оценявания ПУП – ПРЗ е осигуряване на 
възможност за реализиране на площадка за третиране на отпадъци от 
строителство и разрушаване, като пряк резултат от тези дейности ще е 
чувствително увеличаване на материалните активи – както дълготрайни 
(земи, инфраструктура, съоръжения и сграден фонд), така и недълготрайни 
(суровини и материали, стоки, продукция, незавършено производство и 
резерви и др.). Ще се подобри и изгради нова материална база, която ще е 
свързана с положително въздействие върху инфаструктурата, околната 
среда и здравето на хората в сравнение със съществуващото положение.  

Въздействието от реализирането на плановете се оценява като 
положително, дългосрочно и с изразен кумулативен ефект, не само за 
обхванатите площи, но и за територията на общината, като цяло.  

 

13. Културно-историческо, архитектурно и археологическо наследство. 
 

На този етап, не са открити останки от археологически обекти – 
недвижими културни ценности в района на дейността заложена в ПУП-
ПРЗ и ПП. 

 При евентуално попадане на находки на културно-историческото 
наследство по време на работния процес, той ще бъде незабавно 
преустановен, а община Родопи и Регионалния археологически музей – гр. 
Пловдив, ще бъдат уведомени, съгласно чл. 18 от Закона за паметниците на 
културата и музеите (ЗПКМ). 

Преди реализацията на дейностите ще бъдат взети предвид 
становища на Регионалния исторически музей - Пловдив и Регионалния 
археологически музей - Пловдив, относно наличие и/или състояние на 
археологически и/или културно-исторически ценности на територията на 
имота. 
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По изискване на РИОСВ – Пловдив, с изх. № 1973(1)/23.05.2018 г.в 
схемата за консултации по ДЕО на ПУП – ПРЗ и ПП „Изграждане на депо 
за инертни отпадъци със съоръжение за третиране, с цел последващото им 
оползотворяване” се включват Регионален археологически музей - 
Пловдив и Регионален исторически музей – Пловдив. 

Не се очаква въздействие върху Културно-историческо, 
архитектурно и археологическо наследство в района. 
 

VII. ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И 
ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО КОМПЕНСИРАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА ВЪРХУ ОКОЛНАТА 
СРЕДА. 

 

Изисквания към горния изолиращ екран на депата 

Горният изолиращ екран на депата трябва да осигурява защита от 
проникване на атмосферните и повърхностните води в отпадъчното тяло 
на депото, удовлетворяване на изискванията на нормативната уредба за 
рекултивация на нарушени терени, удовлетворяване на условията за 
използване на рекултивирания повърхностен слой на депото след 
приключването на неговата експлоатация. 

Рекултивационната повърхност на депото се оформя с проектни 
наклони и откоси с цел осигуряване на трайна устойчивост на 
депонийното тяло и рекултивационните пластове и оттичане на 
повърхностните води, като наклоните на откосите са не по-стръмни от 
1:2,5,  а равнинната част (платото) следва да е с наклон минимум 5 % с цел 
компенсиране на неравномерни слягания и недопускане на заблатявания. 

Предвид класа на депото за инертни отпадъци не се предвижда газов 
дренаж. Горният изолиращ екран се състои само от рекултивационен пласт 
с мощност 1 м, от които горните 20 см хумусни почви за нуждите на 
биологичната рекултивация. Рекултивиращият слой се предвижда във 
връзка с изпълнението на дейностите по закриване на депото и бъдещото 
ползване на територията – за затревяване. 

Основната задача за решаване с проекта за рекултивация, съгласно 
Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 
слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, 
е свързана с възстановяване на нарушените от експлоатацията на терена 
като депо за отпадъци земи и нарушените релеф и ландшафт на района. 
Реализацията на проекта за рекултивация има принос и за подобряване на 
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санитарно-хигиенните условия в същия район. Крайната цел след 
изпълнение на проекта за рекултивация е приобщаване на 
рекултивираните земи към околната среда. Освен ландшафтно-
естетическата цел, основната задача, която трябва да се изпълни с 
рекултивацията според Наредба № 6, е преди всичко противоерозинната 
(защита на депото срещу ветровата и водна ерозия). При затревяването е 
препоръчително да се използват тревни смески, известни в практиката с 
укрепващия си ефект, и устойчиви на силно влошените едафични условия. 
Изискванията към тревните видове са да са сухоустойчиви и 
невзискателни към съдържанието на хранителни елементи. Проектът за 
биологична рекултивация се съгласува по реда на чл. 31 от Закона за 
билогичното разнообразие.  

Около терена на депото и по протежение на пътищата, по които се 
доставят отпадъците, се предвижда да се изградят охранителни канали за 
улавяне на повърхностните атмосферни води и отвеждането им извън 
тялото на депото. 

 
Мерки за защита на земните недра и подземните води при 

изграждане на инсталациите за рециклиране на ОСР  
Тъй като всички инсталации за рециклиране на ОСР се разполагат 

върху насип от отпадъци и тъй като депонираните отпадъци не са инертни, 
преди изграждане на настилките на инсталациите се налага предприемане 
на мерки срещу навлизане на повърхностни води в съществуващия насип 
от отпадъци и оттам преминаването им в подземните води. 

Мероприятиятията, които трябва да се извършат са:  
- Подравняване на съществуващите отпадъци и извършване на 

вертикална планировка с оглед нуждите на бъдещото ползване на 
терените; при наличие на едрозърнести материали по пъвърхността се 
изгражда изравнителен пласт от земни маси, като е допустимо да се 
използват замърсени земни маси. 

- Полагане на бентонитова хидроизолация върху всички площи, 
които се предвижда да се използват за разполагане на инсталациите за 
рециклиране на ОСР, като в зависимост от вида на инсталацията или 
ползването се изгражда или рекултивационен пласт от земни почви или 
земно легло на настилката на инсталациите (минимум 20 см), като е 
подходящо използването или на земни почви или на материали от зоната 
за добив на материали от площадката. Върху този пласт (земно легло) се 
изгражда настилката на инсталациите). 

 
 



 
 

130 

 

                                 Доклад за eкологична оценка на ПУП – ПРЗ и ПП „Изграждане на депо за 
инертни отпадъци със съоръжение за третиране, с цел последващото им 
оползотворяване” 

 
 

 

Атмосферен въздух 
 

Предвидени мерки по отношение на технологичното оборудване  
Въз основа на направени проучвания е взето решение за използването 

на "Роторна трошачка". Този вид машина е най-използваният тип в цяла 
Европа, поради способността си да обработва всички видове строителни и 
отпадъци от разрушаване.  

В сравнение с останалите видове роторните трошачки имат следните 
предимства: висока степен на раздробяване при значителелно по-нисък 
разход на енергия на единица продукт; простота и компактност на 
конструкцията; по-малки размери; възможност за автоматизиране на 
технологичната линия; херметичност на конструкцията, позволяваща 
включване на трошачката  към аспирационна система или оросяване с вода 
чрез специализирани дюзи. Роторната трошачка е идеален вариант за 
дейности по рециклирането, които изискват високопроизводителна 
машина, способна да произвежда висококачествен краен продукт. 
 

Прилагане на техники за намаляване на емисиите 
съответстващи на изискванията на чл. 70 от НАРЕДБА № 1 ОТ 27 
ЮНИ 2005 Г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ 
ВЕЩЕСТВА (ЗАМЪРСИТЕЛИ), ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРАТА ОТ 
ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ С НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ НА 
ЕМИСИИ: 

- при процесите на товарене и разтоварване на твърди прахообразни 
материали ще се спазват следните изисквания:  

1. оптимизиране на условията за товарене и разтоварване чрез 
намаляване на височината на разтоварване, използване на улеи и др.; 

2. плавен старт на транспортното съоръжение; 
- при товарене и разтоварване на твърди прахообразни материали за 

оборудването ще се спазват следните изисквания: 
1. редовна поддръжка; 
2. използване на подвижен товарач само за влажни прахообразни 

материали и такива, които не се разпрашават.  
- при товарене и разтоварване на твърди прахообразни материали за 

местата, където това се извършва, ще се спазват следните изисквания: 
1. оросяване с водна мъгла при изпускащите отвори и 

зареждащите бункери; 
2. удължен престой на съоръжението на мястото след 

приключване на товаренето и разтоварването;  
3. ограничаване на дейностите при високи скорости и посока на 

вятъра; 
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 - при товарене и разтоварване на твърди прахообразни материали за 
тях се спазват следните изисквания: 

1. увеличаване съдържанието на влага в прахообразните 
материали, доколкото това не пречи на последващата им обработка и не 
влошава качествата им;  

 - при транспортиране на твърди прахообразни материали се спазват 
следните изисквания: 

1. използване на затворени или покрити с платнища транспортни 
средства, включително и при вътрешнозаводски транспорт;  

2. транспортните връзки се почистват редовно;  
3. местата за товарене и разтоварване на открито се навлажняват, 

доколкото това не пречи на последващата обработка на материалите и не 
влошава качествата им. 

- при обработка на твърди прахообразни материали (натрошаване, 
смилане, пресяване, смесване, пелетизиране, брикетиране, термообработка, 
сушене, охлаждане) се спазват следните изисквания: 

1. машините и оборудването, които се използват за обработка на 
твърди материали, се капсуловат или снабдяват със средства за намаляване 
на емисиите на прахообразни вещества; 

2. местата за товарене и разтоварване се навлажняват, доколкото 
това не пречи на последващата обработка на материалите и не влошава 
качествата им;  

 - при складиране на твърди прахообразни материали на открито ще 
се спазват следните изисквания: 

1. обработка на складирания материал и местата за разтоварване 
чрез навлажняване, доколкото това не пречи на последващата обработка на 
материалите и не влошава качествата им;  

2. засаждане на защитни пояси от дървета; 
3. ориентиране на насипите по преобладаващата посока на 

ветровете; 
4. ограничаване височината на складираните прахообразни 

вещества; 
5. ограничаване дейностите при климатични условия, 

благоприятстващи разпрашаване. 
 
В таблиците по-долу са представени предложените мерки по 

компоненти и фактори на околната среда: 
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Таблица 17. Предложени мерки за предотвратяване, намаляване и компенсиране 
на неблагоприятното влияние на Плана върху атмосферния въздух 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

№ Предложена мярка Етап на изпълнение 
1 При необходимост /неблагоприятни климатични 

условия/ при сухо и ветровито време, да се 
извършва оросяване на работната площадка, 
местата за товароразтоварни дейности, ТСИ и 
вътрешните пътища. 
 

Строителство и  
експлоатация  

2 Постоянен контрол и недопускане 
претоварването на МПС за транспорт на 
добитата суровина, с цел неразпиляването й по 
вътрешните пътища. 
 

Строителство и  
експлоатация  

3 При транспортиране на твърди прахообразни 
материали, да се използват затворени или 
покрити с платнища транспортни средства. 
 

Строителство и  
експлоатация  

4 Експлоатацията на депото и дейностите по 
третиране на строителните отпадъци да започнат 
след настилане на пътища с макадамова 
настилка. 
 

Строителство и  
експлоатация 

5 Засаждане на залесителен пояс, който да спира 
разпростаранението на праха към близките 
населени места. 
 

Строителство и  
експлоатация 

6 Поддържане на чист достъпа към площадката, да 
се оросява при необходимост. 
 

Експлоатация 

7 Поддържане чисти и подредени откритите 
складови площи, недопускане разпиляване на 
суровини или отпадъци на площадката. 
 

Експлоатация 

8 Челният товарач, обслужващ инсталацията, 
както и транспортната техника да се поддържат в 
добро техническо състояние с оглед да не се 
допуска преразход на гориво, а от тук и 
неорганизирани емисии от мобилни източници. 
 

Експлоатация 
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Таблица 18. Предложени мерки за предотвратяване и намаляване на вредните 
физични, които могат да възникнат в резултат на Плана 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 

№ Предложена мярка Етап на изпълнение 
1 Спазване на инструкциите и мерките за 

безопасност предвидени в Наредба 2 / 
06.11.2004г. за здравословни и безопасни 
условия на труд и ЗЗБУТ и Инструкцията за 
безопасна работа при подготовка и поддържане 
на строителна площадка. 
 

Строителство 

2 Извършване на обучения и инструктажи на 
персонала съгласно изискванията на Наредба № 
рд-07-2 от 16 декември 2009 г. За условията и 
реда за провеждането на периодично обучение и 
инструктаж на работниците и служителите по 
правилата за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд. 
 

Строителство и 
експлоатация 

3 Спазване на изискванията на Наредба № 16-116 
от 8 февруари 2008 г. за техническа 
експлоатация на енергообзавеждането. 
 

Строителство и 
експлоатация 

4 Спазване на инструкциите за безопасностна 
работа с наличната техника.  
 

Строителство и 
експлоатация 

5 Поддържане в добро техническо състояние на 
машините и техническите съоръжения. 
 

Строителство и 
експлоатация 

6 Използване на необходимите лични предпазни 
средства като каски, защитни обувки, предпазни 
очила, антифони и др. 
 

Строителство и 
експлоатация 

7 Предвиждане на мерки за безопасност и 
действия при извънредни и бедствени ситуации. 
 

Строителство и 
експлоатация 

8 Да се предвиди използване на механизация, в 
съответствие с изискванията на Директива 
2000/14/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 8 май 2000 година за сближаване на 
законодателствата на държавите-членки във 
връзка с шумовите емисии на съоръжения, 
предназначени за употреба извън сградите и на 
Наредба за съществените изисквания и 
оценяване съответствието на машини и 
съоръжения, които работят на открито по 
отношение на шума, излъчван от тях във 

Строителство и  
експлоатация 



 
 

134 

 

                                 Доклад за eкологична оценка на ПУП – ПРЗ и ПП „Изграждане на депо за 
инертни отпадъци със съоръжение за третиране, с цел последващото им 
оползотворяване” 

 
 

 

въздуха.  
 

9 Изграждане на залесителен пояс, който да спира 
емисиите на шум към близките населени места. 
 

Строителство и  
експлоатация 

 
 

Таблица 19. Предложени мерки за предотвратяване, намаляване и компенсиране 
на неблагоприятното влияние на Плана върху водите 

ВОДИ 

№ Предложена мярка Етап на изпълнение 
1 Изграждане на горен изолиращ екран за 

осигуряване защита от проникване на 
атмосферните и повърхностните води в 
отпадъчното тяло на депото. 
 

Експлоатация 

2 Рекултивиране на всички площи, заети към 
момента с депонирани отпадъци. 
 

Експлоатация 

3 Изграждане на охранителни канали около терена 
на депото и по протежение на пътищата. 
 

Проектиране и 
строителство 

4 Полагане на асфалто-бетонова настилка на 
площадката за временно съхранение на СО. 
 

Проектиране и 
строителство 

5 Полагане на бентонитова хидроизолация върху 
всички площи, които се предвижда да се 
използват за разполагане на инсталациите за 
рециклиране на ОСР. 
 

Проектиране и 
строителство 

6 Събиране на замърсените повърхностни води  от 
площадката за временно съхранение на СО  с цел 
последващото им третиране в ПСОВ. 

 

Проектиране, строителство, 
експлоатация 

7 Събиране на БФВ в изгребна яма, монтаж на 
сигнализиращ датчик за ниво и редовно извозване 
до ГПСОВ за последващо третиране. 

 

Проектиране, строителство, 
експлоатация 

8 Изграждане на оборотен цикъл за повторно 
използване на технологичните води за 
оросителната инсталация. 

 

Проектиране, строителство, 
експлоатация 
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9 Изграждане на наблюдателни пиезометри за 
мониторинг на подземните води. 

Проектиране, строителство, 
експлоатация 

10 Изготвяне и изпълнение на план за собствен 
мониторинг на подземните води, в 
съотвестветствие с чл.70, на Наредба № 
1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите. 
 

Експлоатация 

 
 
Таблица 20. Предложени мерки за предотвратяване, намаляване и компенсиране 

на неблагоприятното влияние на Плана върху почвите 
ПОЧВИ 

№ Предложена мярка Етап на изпълнение 
1 Определяне и използване на  трасета за 

преминаване на механизираната техника. 
Проектиране, 
строителство, 
експлоатация 

2 Изграждане на зелен пояс с широчина 8 м около 
цялата площадка. 
 

Строителство 

3 Използване на инсталация за оросяване с „водна 
мъгла“. 
 

Експлоатация 

 

Таблица 21. Предложени мерки за предотвратяване, намаляване и компенсиране 
на неблагоприятното влияние на Плана върху ландшафта 

ЛАНДШАФТ 

№ Предложена мярка Етап на изпълнение 
1 Да се направи проект за поетапна рекултивация и 

ландшафтно устройство на територията. 
 

Проектиране 

2 Да се следи стриктното изпълнение на 
прилагането на проекта за рекултивация и 
ландшафтно устройство на територията. 
 

Експлоатация 

 

Таблица 22. Предложени мерки за предотвратяване, намаляване и компенсиране 
на неблагоприятното влияние на Плана върху земните недра и геоложката среда 

ЗЕМНИ НЕДРА И ГЕОЛОЖКА СРЕДА 
№ Предложена мярка Етап на изпълнение 
1 Правилно разполагане на машините за 

намаляване на създаваните от тях вибрации по 
време на експлоатацията им. 
 

Експлоатация 
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Таблица 23. Предложени мерки за предотвратяване, намаляване и компенсиране 
на неблагоприятното влияние на Плана върху биологичното разнообразие 

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 

№ Предложена мярка Етап на изпълнение 
1 Правилно разполагане на машините за 

намаляване на създаваните от тях вибрации по 
време на експлоатацията им. 
 

Експлоатация 

2 Оросяване на местата с увеличено 
прахоотделяне. 
 

Строителство и 
експлоатация 

3 Използване на определените места за движение и 
работа на механизираната техника, с цел 
предпазване на околните терени. 
 

Строителство и 
експлоатация 

4 Биологичната рекултивация да се осъществи с 
местни дървесни и подходящи тревни видове. 
 

Закриване и рекултивация 

 
 
Таблица 24. Предложени мерки за предотвратяване неблагоприятното 

въздействие на отпадъците, които ще се образуват в резултат на Плана 
ОТПАДЪЦИ 

№ Предложена мярка Етап на изпълнение 
1 Стриктно спазване на технологията на третиране 

на отпадъци. 
 

Експлоатация 

2 Спазване на изискването за входящ контрол на 
отпадъците. 
 

Експлоатация 

3 Недопускане на разпиляване и смесване на 
отпадъците. 
 

Експлоатация 

4 Да се разработи, внедри и поддържа система за 
производствен контрол в съответствие с 
дейностите, които се извършват на площадката и 
с декларираните технически спецификации 
(БДС, БДС ЕN, БТО), по които се произвеждат 
строителните продукти. 
 

Експлоатация 

 

Таблица 25. Предложени мерки за предотвратяване, намаляване и компенсиране 
на неблагоприятното влияние на Плана върху културното и историческото наследство 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 

№ Предложена мярка Етап на изпълнение 
1 Незабавно преустановяване на дейност и 

уведомяване на община Родопи и Регионалния 
Строителство 
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археологически музей – гр. Пловдив при 
евентуално попадане на находки на културно-
историческото наследство. 
  

 
 Таблица 26. Предложени мерки за осигуряване на безопасността на населените 
места и обекти в резултат на възможните неблагоприятни въздействия от реализацията 
на Плана 

БЕЗОПАСНОСТ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ОБЕКТИ 

№ Предложена мярка Етап на 
изпълнение 

1 Прилагане на изискванията на Глава шеста, раздел I от 
Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-
технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар (Обн. ДВ. бр.96 / 2009г.). 
   

Строителство 

2 Спазване на изискването за осигуряване на необходимите 
водни количества за пожарогасене съгласно табл.16 към 
чл. 172 и чл. 173 от Наредба № Iз-1971-СТПНОБП (Обн. 
ДВ. бр.96 / 2009г.). 
 

Строителство 

3 При изграждане на нови трансформаторни постове е 
необходимо да се съобрази поставянето им с 
изискванията на Наредба № 16 от 08.06.2004г. за 
сервитутни зони на енергийните обекти. 
 

Строителство 

4 При изграждането на трасета на външното електрическо 
захранване да се спазват изискванията на  Наредба № 8 от 
28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на 
технически проводи и съоръжения в населени места /обн. 
в ДВ бр.72 от 1999г./. 

Строителство 

 
 

VIII. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ И ОПИСАНИЕ 
НА МЕТОДИТЕ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНОСТИТЕ ПРИ СЪБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ЗА 
ТОВА ИНФОРМАЦИЯ. 

1. Алтернативни варианти за постигане целите на плана 
 
В доклада за ЕО са разгледани възможните алтернативи за 

реализиране на ПУП – ПРЗ и ПП „Изграждане на депо за инертни 
отпадъци със съоръжение за третиране, с цел последващото им 
оползотворяване”, като е определен най-приемливият вариант по 
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отношение на ефективност, осъществимост, обществена полезност и 
безопасност според изискванията на възложителя. Разгледани са 
възможностите по отношение на това: да бъде изградено или не депо за 
инертни отпадъци със съоръжение за третиране или така наречената 
„нулева алтернатива“ и въпроса за алтернативно местоположение. 
Докладът за ЕО анализира и възможностите по отношение на избор на 
технология, както и най-удачните варианти за достъп до депото за инертни 
отпадъци и съоръженията за третиране. 

 Основният мотив при избор на разгледаните по-долу алтернативи 
има за цел да допринесе за устойчивото развитие в управлението на 
строителните отпадъци.  

Най-добрата алтернатива неминуемо ще доведе до намаляване на 
въздействията върху околната среда, причинени от генерирането на 
отпадъците, както и подобряване на ефективността от използване на 
ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите и стимулиране 
на инвестициите за управление на отпадъците на територията на общината. 
По-конкретно изборът на най-добрата възможност от икономическа и 
екологична гледна точка, ще превърне един неизползваем имот в 
землището на село Първенец, с безразборно депонирани отпадъци, в 
контролирано депо за инертни отпадъци с инсталация за третиране.  
 
Нулева алтернатива 

 
В момента площадката, определена за изграждане на инсталацията за 

рециклиране на строителните отпадъци представлява неизползваем 
общински имот – в миналото изплозван като незаконно сметище за 
депониране на отпадъци от различен произход. Това е причина за 
замърсяване на почвите, нарушаване на ландшафта, нерагламентирано 
използване на имота.  

При “нулева алтернатива” съществуващото състояние на 
разглежданата територия се запазва. 

Изброените фактори са достатъчен аргумент за отхвърляне на нулева 
алтернатива по отношение изграждането на депо за инертни отпадъци със 
съоръжение за третиране – инсталация за третиране на строителни 
отпадъци, с цел последващото им оползотворяване. Така ще се постигне 
подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците на местно 
ниво и ликвидиране на стари замърсявания. 
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Алтернатива по отношение избор на местоположение 
 
Към момента община Родопи не може да предложи друга подходяща 

площадка общинска собственост като алтернатива за изграждане на депо 
за инертни отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за 
третиране на строителни отпадъци с цел последващото им 
оползотворяване, различна от тази в рамките на ПИ 59032.14.60, по 
кадастралната карта на с. Първенец, местност „Чакъла“. 

Разглежданата територия е исторически свързана с дейности по 
депониране на отпадъци и е подходяща за изпълнение на предвидените 
дейности според изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията 
и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци. 
 
Алтернатива по отношение избор на технология 

 
Част от котлована на кариерата не е запълнена с отпадъци. 

Предвижда да се използва като депо за инертни отпадъци, след изпълнение 
на мероприятия, осигуряващи изискванията на Наредба № 6/2013 год. за 
изискванията към инсталациите и съоръженията за третиране на отпадъци 
и Наредба № 7/2004 год. за изискванията към площадките за разполагане 
на съоръжения и и инсталации за третиране на отпадъци.  

Параметрите на мобилните инсталации, които се произвеждат от 
различни фирми варират по отношение на производителността и са сходни 
като окомплектовка. 

Основните изисквания към всяка една инсталация са: 
- Раздробяване на железобетонни блокове и отделяне на 
арматурното желязо от бетона; 
- Ефективно трошене на бетон, тухли и керемиди и получаване 
на фракции, заместващи част от естествените материали при 
производството на бетонни изделия;  
- Отделяне на почвата и други компоненти, замърсяващи 
фракциите; 
- Максимален добив на качествени полезни фракции, 
респективно - минимално количество на материала за депониране;  
- Минимално въздействие върху околната среда. 
ПУП – ПРЗ и ПП „Изграждане на депо за инертни отпадъци със 

съоръжение за третиране, с цел последващото им оползотворяване” не 
предвижда други алтернативи по отношение на технологията освен 
планираните. 
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Алтернатива по отношение на достъп 

 
Достъпът до площадката, разглеждана за изграждане на „ Депо за 

инертни отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за 
третиране на строителни отпадъци, с цел последващото им 
оползотворяване“ , в рамките на ПИ 59032.14.60, по кадастралната карта на 
с. Първенец, местност „Чакъла“, община Родопи до момента се 
осъществява по съществуващ асфалтов път, преминаващ западно от 
площадката, от с. Първенец до селскостопанско летище.  

В ПУП - ПРЗ И ПП са разработени два варианта за достъп до депо за 
инертни отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за третиране 
на строителни отпадъци с цел последващото им оползотворяване. 

Вариант 1: Осигурява достъп до площадката от западната страна до 
входно-изходната зона на площадката, съществуваща към момента. 

Вариант 2: осигурява достъп до източната страна на площадката. 
И при двата варианта има участъци, при които следва да се извърши 

реконструкция. 
За осигуряването на транспортен достъп до площадката, обект на 

настоящия ПУП – ПРЗ, възложителят възнамерява да разработи и двата 
упоменати варианта.  

  

2. Описание на методите за извършване на екологичната оценка 
 

За изготвянето на настоящата Екологична оценка са използвани и 
където се налага интерпретирани данни, представени от Възложителя, 
опита на екипа, източници със свободен достъп – нормативни актове, 
литература, сайтове, онлайн документи и карти. Събирана е и информация 
на терен, с последващо анализиране – относно настояща дейност в 
разглежданата територия, ландшафт, открити водоеми, биоразнообразие, 
пътна инфраструктура. 
 Екологичната оценка е извършена в съответствие с изискванията на 
Директива 2001/42/EC на Европейския парламент от м. юни 2001 г. за 
оценка на ефекта от планове и програми върху околната среда и Наредба 
за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми (ДВ 03/2006 г.). 

При разработването на Екологичната оценка са проведени срещи и 
дискусии с планиращия екип. Консултациите с органите, отговарящи за 
подготовката на Екологична оценка и участието на обществеността са 
осъществени в процеса на изработване на обхвата на ЕО и Доклада за ЕО. 
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Използвани са указания и методики на Европейската комисия като 
Ръководство за стратегическа екологична оценка. 

За изготвянето на настоящата Екологична оценка са използвани и 
където се налага интерпретирани данни, представени от Възложителя,  
източници със свободен достъп – нормативни актове, литература, сайтове, 
онлайн документи и карти. Събирана е и информация на терен, с 
последващо анализиране относно: настояща дейност в разглежданата 
територия, ландшафт, открити водоеми, биоразнообразие, пътна 
инфраструктура. 

Прегледът на натиска върху повърхностните и подземните води е 
изготвен съгласно указанията на Ръководство № 3 „Анализ на натиска и 
въздействията" от Общата стратегия за изпълнение на Рамкова директива 
за водите (РДВ) и в съответствие с чл. 5 на РДВ. 

Приложен е концептуален модел "Движещи сили - Натиск - 
Състояние - Въздействие - Отговор" (ДНСВО), основан на причинно-
следствените връзки и взаимодействието между обществото, неговата 
стопанска дейност и околната среда. Той се базира на разбирането, че 
хората чрез своята антропогенна дейност упражняват натиск върху 
повърхностните и подземните води, като по този начин въздействат върху 
състоянието им по отношение на качеството и количеството им. 

Основните определения, използвани в модела ДНСВО са 
представени в таблицата по-долу. 

 
 

Таблица 27. Основни определения на модела „ДНСВО“, използван при прегледа и 
анализа на видовете натиск и въздействия върху повърхностните и подземите води 
Понятия в модела „ДНСВО“ Определения за понятията в модела 

„ДНСВО“ 
Движещи сили Източници на замърсяване (натиск) върху 

повърхностните и подземните води от човешка 
дейност и природни явления, които могат да 
окажат въздействие върху повърхностното или 
подземното водно тяло и да влошат неговото 
състояние 

Натиск Прякото проявление на движещите сили- 
пътищата и начините за разпространение и 
влияние на източници на замърсяване върху 
повърхностните и подземните води 

Състояние Състоянието на повърхностното или подземното 
водно тяло в резултат на действащите му 
движещи сили и преките им проявления 

Въздействие Негативното влияние/проявление на натиска, 
предизвикващ замърсяване на повърхностното 
или подземното водно тяло 

Отговор Планиране на програми от мерки, необходими за 
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запазване или подобряване състоянието на 
повърхностното или подземното водно тяло, вкл. 
и мерки за допълнително мониториране, 
проучвания или събиране на необходимата 
информация за натиска 

 

3. Трудности по събиране на необходимата за това информация.  
 

По време на разработването на ДЕО основните трудности, които 
възникнаха при събирането на информация бяха относно данни за:  
- базовото състояние на почвите в района - нформацията за почвите не е 
систематизирана, разпръсната е между различни източници; 
- подробна информация за учредените санитарно-охранителните зони в 
близост до обекта – липсва подробна информация за регистрите за СОЗ 
или не са актуализирани. 

При разработване на отделни точки от Доклада, трудностите бяха 
изразени в недостиг на данни от проектантите и от различни 
заинтересовани институции, които бяха своевременно преодолени в хода 
на процеса на изработване на Доклада. 

 

IX. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С 
НАБЛЮДЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА. 

 
Таблица 28. Необходими мерки за осъществяване по време на прилагането на Плана 
Компоненти и 
фактори на 
околната среда 

Предложена мярка Срок Отговорни 
органи 

Изпълнение на ландшафтно 
устройствени проекти, като 
се се поставят слените цели: 
- подобряване на локалния 
тип ландшафт ; 
- подобряване на визуалния 
обхват и създаване на 
комфортна обстановка в 
локалния ландшафт. 
 

Постоянен Община Родопи и 
РИОСВ Пловдив 

Ландшафт 

Достигане на заложените 
параметри за озеленена 
площ в новата устройствена 
зона. 
 

Постоянен Община Родопи и 
РИОСВ Пловдив 
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Изготвяне на транспортна 
схема с  маркирани точно 
маршрутите за движение на 
транспортната техника и 
механизация, като същата  
да се съгласува със 
съответната община и 
кметство/кметства. Да не се 
допуска преминаване на 
моторните превозни 
средства извън 
определените за това места. 

Постоянен  Община Родопи 
кметство/кметства 

Изграждане на залесителен 
пояс, който да ограничава и 
спира емисиите на прах и 
шум към близките населени 
места  

Постоянен  Община Родопи 
РИОСВ Пловдив 

Атмосферен 
въздух 
 

Спазване на всички 
приложими мерки по чл. 70 
от НАРЕДБА № 1 ОТ 27 
ЮНИ 2005 Г. ЗА НОРМИ 
ЗА ДОПУСТИМИ 
ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ 
ВЕЩЕСТВА 
(ЗАМЪРСИТЕЛИ), 
ИЗПУСКАНИ В 
АТМОСФЕРАТА ОТ 
ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ С 
НЕПОДВИЖНИ 
ИЗТОЧНИЦИ НА 
ЕМИСИИ  

Постоянен  РИОСВ Пловдив 

Шум Контрол на граничните 
стойности на показателите 
за шум в околната среда, 
съгласно Наредба № 6 за 
показателите за шум в 
околната среда, отчитащи 
степента на дискомфорт 
през различните части на 
денонощието, граничните 
стойности на показателите 
за шум в околната среда, 
методите за оценка на 
стойностите на 
показателите за шум и на 
вредните ефекти от шума 
върху здравето на 

 РИОСВ Пловдив 
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населението /обн. ДВ, 
бр.58/2006г./. 
Контрол на изпълнението на 
плана за собствен 
мониторинг на подземните 
води  

Постоянен Община Родопи и 
РИОСВ Пловдив 

Контрол върху 
осъществявания от 
оператора мониторинг на 
отпадъчните води от 
площадката за временно 
съхранение на СО и контрол 
на периодичното им 
извозване до ПСОВ 

Постоянен Община Родопи и 
РИОСВ Пловдив 

Води 

Контрол на периодичното 
извозване на БФОВ до 
ПСОВ 

Постоянен Община Родопи и 
РИОСВ Пловдив 

Почви Контрол за изпълнение на 
мерките, предвидени в 
плана с цел предпазване на 
почвите от замърсяване 

Постоянен Община Родопи и 
РИОСВ Пловдив 

Земни недра  
 

Не се налагат   

Спазване на нормативните 
изисквания при 
разполагането на отделните 
части на Обекта 

Проектиране  

Контрол на приеманите 
отпадъци 

Постоянен  

Осъществяване на 
производствен контрол за 
осигуряване на качеството 
на рециклираните фракции   

Постоянен  

Отпадъци 

Предоставяне на 
потребителите на 
Декларации по чл. 22 от 
Наредбата за управление на 
строителните отпадъци и за 
влагане на рециклирани 
строителни материали 

Постоянен  

Биоразнообразие Рекултивация на депото Закриване Община Родопи 
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X. СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ В 
ПРОЦЕСА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАНА И ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕО.  
 
 Таблица 29. Проведени консултации в процеса на изготвяне на Плана и ЕО за него 
Институция Номер на 

становище 
Становище Приети/неприе

ти забележки, 
препоръки или 
предложения 

Кметство с. 
Първенец 

№ 75/ 
24.04.2018г. 

1.Информира за изпълнение на 
задълженията за осигуряване на 
обществен достъп до Заданието. 
2. Информира за липсата на постъпили 
възражения в 14-дневен срок. 

 

„ВиК” 
ЕООД гр. 
Пловдив 

№ 08-00-
1994/16.04.20
18г. 

1. Изразява положително становище по 
предоставеното Задание. 

 

РЗИ 
Пловдив 

№ 
2555/19.04.20
18г. 

1. Изразява положително становище по 
предоставеното Задание след 
разглеждането му на експертен съвет. 

 

БД 
Източнобело
морски 
район 

№ ПУ-02-
53/08.05.2018
г. 

Изисква: 
1. В доклада за ЕО да се представят 
точни и ясни карти в подходящ мащаб, 
указващи точното разположение на 
предвидените за изграждане площадки 
в рамките на имота. 
2. Да се изготви оценка на терена и 
местоположението на площадките за 
съответствие с изискванията на 
Наредба №6 от 27.08.2013 г.  
3. В доклада за ЕО да бъдат разгледани 
повърхностните и подземни водни тела 
в района на предвидените за 
изграждане площадки, като се използва 
информацията от ПУРБ 2016-2021 по 
отношение характеристиката, 
състоянието на водните тела и 
предвидените за тях мерки. 
4. Да се направи характеристика на 
хидрогеоложките условия и фактори 
(на базата на извършени 
хидрогеоложки проучвания), влияещи 
на количеството и качеството на 
подземните води в района, за да се 
изясни влиянието на процеса на 
експлоатация на депото за инертни 
отпадъци върху подземните води в 
района. 

Изцяло приети 
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5. В доклада за ЕО да се предвиди 
изготвянето на План за собствен 
мониторинг на повърхностни и 
подземни води, който да се съгласува с 
БД ИБР и регулярно да се предоставят 
резултати. 
6. В доклада за ЕО да се изготви оценка 
на очакваните количества и вид на 
формираните отпадъчни води по 
потоци; предвидени начини за 
третирането им, отвеждане и заустване. 
7. Да се изготви предложение и 
описание на мерки, предвидени да 
предотвратят, намалят или където е 
възможно да прекратят вредните 
въздействия върху околната среда. 
8. Да се опишат Зоните за защита на 
водите. 
Препоръчва:  
Предвидените 2 бр. тръбни кладенци да 
бъдат с дълбочина до 20 м. 

РИОСВ - 
Пловдив 

№1973(1)/23.
05.2018г. 

Изисква: 
1. В доклада за ЕО да се направи 
детайлна оценка на съществуващото 
състояние и да се оцени приноса на 
всички замърсители, формирани при 
експлоатацията на обекта, към 
качеството на въздуха в района. 
2. По отношение на шума, излъчван в 
околната среда - да се направи оценка 
на съществуващото състояние и 
очакваното шумово натоварване по 
време на изграждането и 
експлоатацията на обекта. 
3. Да се оцени вида и количествата на 
опасните химични вещества и смеси, 
включени в Приложение №3 на ЗООС. 
4. Да се предвидят мерки за 
ограничаване на неорганизираните 
емисии на прах по време на реализация 
на намерението в изпълнение на чл.70 
от Наредба №1 от 2005 г. 
5.Да се предвидят мерки за 
ограничаване на шумовото натоварване 
при реализация (съоръжението за 
третиране на строителни отпадъци), 
така и при транспортиране на добития 

Изцяло приети 
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материал. 
6. В Доклада да бъде подробно 
разписано как ще се изпълняват 
изискванията, заложени в чл. 5, 6, 7  и 8 
от Наредба №6 от 27.08.2013 г. 
7. Да се посочи кой вариант за 
транспортен достъп ще бъде 
реализиран. 
8. Да се посочи начинът на третиране 
на отпадъчните води във връзка със 
забележката на стр.14 от Заданието. 

    
 

По изискване на РИОСВ – Пловдив, с изх. № 1973(1)/23.05.2018 г.в 
схемата за консултации по ДЕО на ПУП – ПРЗ и ПП „Изграждане на депо 
за инертни отпадъци със съоръжение за третиране, с цел последващото им 
оползотворяване” се включват Регионален археологически музей – 
Пловдив, Областна дирекция „Земеделие” Пловдив, Регионален 
исторически музей – Пловдив и ОД „ПБЗН”. 

 

XІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
С реализацията на Плана ще се създаде база за екологосъобразно 

третиране на строителните отпадъци, образувани на територията на 
Общината и съседни общини. Предвидените технологии са в съответствие 
с нормативните изисквания по отношение на третирането на строителни 
отпадъци. От друга страна, получаваните след третиране материали, 
отговаряйки на утвърдените стандарти за строителните продукти биха 
могли успешно да заместят първичен ресурс, без това да се отрази на 
качеството на строителството. Изпълнението на обекта ще допринесе за 
изпълнението на националните цели за оползотворяване на строителни 
отпадъци и една стъпка в посока към реализация на „Кръгова икономика”. 

 
При спазването на нормативните изисквания не се очаква 

неблагоприятно въздействие на фактор отпадъци върху околната среда. 

 

Очакваното въздействието върху земните недра ще е незначително. 
Предвижда се изземването на земни маси, пясъци и баластри (около 20 000 
м3) от терена на Възложителя,  за оформяне на проектно дъно на участъка 
за депониране и за изграждане на рекултивационен пласт и настилки в 
зоната на инсталациите за рециклиране на строителни отпадъци и 
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отпадъци от разрушаване. Предвидените изкопи за оформяне на 
проектното дъно на участъка (в рамките на съществуващия котлован) за 
депониране са до 8 м дълбочина. 

Очакваното въздействието върху биоразнообразието ще е 
незначително. Пряко ще бъде засегната флората и фауната в участъка на 
изземването на земни маси, пясъци и баластри (около 20 000 м3) от терена 
на Възложителя, за оформяне на проектно дъно на участъка за депониране. 
Касае се за рудерална растителност и съпътстваща я безгръбначна фауна с 
ограничен видов състав. Не се очаква въздействие върху редки и защитени 
растителни и животински видове. 

Непряко, вследствие на запрашаване и шумово замърсяване, при 
дейностите на механизираната техника, се очаква въздействие върху 
биоразнообразието в близост до обекта. Флората и фауната в тези райони 
са представени от видове обитаващи предимно аграрния ландшафт, като не 
са установени редки таксони. 

 
Реализацията на обекта, предвиден с изменението на ПУП, 

предполага експлоатация на депото за инертни отпадъци и на инсталацията 
за оползотворяване за дълго време. Емисиите от прах и горивни газове, 
които неминуемо ще се генерират през целия период на експлоатация, 
определят въздействието върху компонента атмосферен въздух като 
дълготрайно, пряко и същевременно незначително, с локален мащаб, с 
малък териториален обхват. 

 
Прилагането на плана ще гарантира устойчивото, съобразено с 

опазването на природните дадености, развитие на ландшафта. Очаква 
се въздействието върху ландшафта да бъде положително, пряко, 
значително и постоянно. Нарушен терен ще бъде възстановен, ще се 
управлява, съгласно нормативните изисквания. След приключване на 
дейността по депониране, част от него, макар променен визуално ще 
възстанови функциите си.  

 
Въздействието върху почвите на анализираната територия се очаква 

да е съществено, в резултат на: 
- отлагане на прахови емисии и емисии от изгорели газове; 
- замърсяване с  гориво и/или масла от механизираната техника; 
- утъпкване от транспортната техника, обслужваща обекта. 
Спазването на предвидените в ПУП-ПРЗ мерки, ще го намали до 

незначително.  
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Осъществяването на озеленителни мероприятия и реализацията на 
проекта за рекултивация ще доведе до защита на депото от ерозия и 
положително въздействие върху почвите.  

 
Управлението на водите на територията на ПУП-ПРЗ по време на 

реализацията му цели да осигури достатъчно количество и добро качество 
на ползваните води и намаляване на замърсяването им в резултат на 
извършваните дейности.  

Реализацията на плана не може да предизвика отрицателни 
въздействия върху повърхностните води. Не се предвижда използване на 
повърхностни води и заустване в повърхностни водни обекти. 

Хидрогеоложките условия и изпълнението на предвидените 
дейности са предпоставка отрицателното въздействие върху подземните 
води по време на реализацията на плана да бъде незначително и 
постоянно. 

Реализацията на плана е допустима спрямо заложените в ПУРБ цели 
и мерки за постигане на добро състояние, при условие да няма 
допълнително замърсяване на водните тела. При изпълнение на 
предвидените мероприятия се изключва такова замърсяване, както на 
подземните, така и на повърхностните води. 

С реализацията на плана се цели изграждане и последваща 
експлоатация на депо на инертни отпадъци, в резултат на което ще бъде 
прекратено нерегламентираното изхвърляне на отпадъци от различен 
характер. Това ще доведе до подобряване на условията в района, които при 
нереализиране на плана, би могло да са причина за риск от 
разпространение на зарази и други, водещи до  отрицателно въздействие 
върху здравето на населението, живеещо на територията на с. Първенец.  
 

В резултат на извършената екологична оценка въз основа на 
резултатите от анализа на потенциалните въздействия на 
предвидените дейности и устройствени решения, заключението на 
екипа независими експерти е, че  при спазване на заложените мерки за 
намаляване на отрицателните въздействия, ПУП – ПРЗ и ПП 
„Изграждане на депо за инертни отпадъци със съоръжение за 
третиране, с цел последващото им оползотворяване”  е допустим 
предвид изискванията за опазване на околната среда и човешкото 
здраве. 

 
 
 
 



 
 

150 

 

                                 Доклад за eкологична оценка на ПУП – ПРЗ и ПП „Изграждане на депо за 
инертни отпадъци със съоръжение за третиране, с цел последващото им 
оползотворяване” 

 
 

 

Използвани източници и литература: 
 
Закони  
 

1. Закон за опазване на околната среда обн. ДВ, бр. 91 от 2002 г.;  
2. Закон за устройство на територията обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001 г.;  
3. Закон за почвите обн. ДВ. бр. 89 от 6 Ноември 2007г.;  
4. Закон за водите обн. ДВ. бр. 67 от 27 Юли 1999 г.;  
5. Закон за управление на отпадъците обн. ДВ. бр. 53 от 13 Юли 2012 г.;  
6. Закон за чистотата на атмосферния въздух обн. ДВ. бр. 45 от 28 Май 1996г.;  
7. Закон за защита от шума в околната среда обн. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005 

г.;  
8. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси oбн., 

ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г. 
9. Закон за енергийната ефективност Обн. ДВ. бр.35 от 15 Май 2015г.; 
10. Закон за здравословни и безопасни условия на труд обн. ДВ. бр. 124 от 23 

Декември 1997 г.;  
11. Закон за защитените територии обн., ДВ, бр. 133 от 11 Ноември 1998 г.;  
12. Закон за биологичното разнообразие обн., ДВ, бр. 77 от 09 Август 2002 г.;  
13. Закон за културното наследство обн. ДВ, бр. 19 от 13 Март 2009 г.;  
14. Закон за здравето обн. ДВ бр. 70 от 10 Август 2004 г.;  
15. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи обн. ДВ бр. 17 от 1 

март 1991 г.;  
16. Закон за опазване на земеделските земи обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г.;  
17. Закон за защита при бедствия обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г.;  
18. Закон за подземните богатства обн. ДВ. бр.23 от 12 Март 1999г.;  
19. Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети 

обн. ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г.;  
 

Подзаконови нормативни документи 

 

1. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми обн., ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г., в сила от 1.07.2004 г.;  

2. Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените 
планове обн. ДВ. бр.57 от 26 Юни 2001г.; 

3. Наредба № 2 от 23 Юли 2014 г. за класификация на отпадъците обн. ДВ. бр.66 от 
8 Август 2014.;  

4. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали Обн. ДВ. бр.98 от 8 декември 2017г.; 

5. Наредба № 7 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят 
площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци обн., ДВ, 
бр. 81 от 17.09.2004 г;  

6. Наредба № 6 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г.; 

7. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните 
води обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г.;  
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8. Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите обн., ДВ, бр. 34 от 
29.04.2011 г.;  

9. Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на 
отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни 
ограничения на точкови източници на замърсяване обн., ДВ, бр. 47 от 
21.06.2011 г.;  

10. Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, 
утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, 
питейни и хигиенни нужди обн., ДВ, бр. 88 от 27.10.2000 г;  

11. Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води 
обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.;  

12. Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на 
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти обн., 
ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г.;  

13. Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-
битови цели обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г.;  

14. Наредба № 4 от 12 януари 2009 г. за мониторинг на почвите ДВ. бр. 19 от 
13.03.2009;  

15. Наредба № 26 от 1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 
слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт oбн. 
ДВ. бр.89 от 22 Октомври 1996 г.;  

16. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 
опасни отпадъци обн. ДВ. бр.29 от 30 Март 1999г.;  

17. Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, обн., ДВ, бр. 66 от 
08.08.2014 г.;  

18. Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на депа  и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци в сила от 13.09.2013 г. Издадена от 
Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.80 от 13 Септември 
2013г.,  

19. НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА 
УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ 
ЗОНИ, Обн. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2004г. 

20. Наредба № 6 на МЗ и МОСВ от 2006 год. 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. 58/18.072006 г.) 

21. Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за 
мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на 
собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените 
източници на шум в околната среда (обн. ДВ, бр. 3 от 11 януари 2011 г., в сила 
от 12.02.2011 г.); 

22. Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машини 
и съоръжения, които работят на открито по отношение на шума излъчван от тях 
във въздуха (обн. ДВ, бр.11 от 10.02.2004г) 



 
 

152 

 

                                 Доклад за eкологична оценка на ПУП – ПРЗ и ПП „Изграждане на депо за 
инертни отпадъци със съоръжение за третиране, с цел последващото им 
оползотворяване” 

 
 

 

23. Наредба № 6 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на 
здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на 
шум (ДВ. бр.70 от 26 август 2005 г.) 

24. Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар от 29.10.2009г. /ДВ бр.96 от 04.12.12009г./ 

25. Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с 
напрежение до 1000 V /обн. в ДВ бр.21 от 11.03.2005г./ 

26. Наредба № 8 от 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически 
проводи и съоръжения в населени места /обн. в ДВ бр.72 от 1999г./, 

27. Наредба № 9 от 09.06.2004г. за техническа експлоатация на 
енергообзавеждането 

28. Наредба № 16 от 08.06.2004г. за сервитутни зони на енергийните обекти, 
29. Наредба 2 / 06.11.2004г. за здравословни и безопасни условия на труд и ЗЗБУТ и 

Инструкцията за безопасна работа при подготовка и поддържане на строителна 
площадка 

30. Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането 
на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

31. Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на 
енергообзавеждането 

32. Наредба № 8121з-647 от 1 Октомври 2014г. заправилатаи нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите 

 
 
 
Европейски нормативни документи 

 

1. Европейска конвенция за ландшафта;  
2. Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство.  
3. Рамковата директива за водите;  
4. Директива на Съвета № 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна;  
5. Директива 2009/147/ЕО НА Европейския парламент и на Съвета относно 

опазването на дивите птици;  
6. Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 година относно депонирането 

на отпадъци;  
 

Стратегии, планове и програми 
 

1. Стратегия „Европа 2020”  
2. Националната програма за развитие „България 2020”  
3. Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022  
4. Националната концепция за пространствено развитие 2012-2025  
5. Национална стратегия за околна среда 2009 - 2018 г. и Планът за действие за 

периода 2009 - 2018 г. 
6. Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.  
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7. Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството 
и разрушаване на територията на Р. България за периода 2011-2020 г. 

8. Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република 
България  

9. План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район 
(ИБР) 2016-2021 г.  

10. План за управление на риска от наводнения 2016-2021 г.  
11. Регионален план за развитие на Южен централен район 2014-2020  
12. Областната стратегия за развитие на Област Пловдив 2014 – 2020 г.  
13. Програма за управление на отпадъците на територията на община Родопи за 

периода 2018- 2020 г. 
 

Литературни източници 
 

1. Регионално ландшафтно райониране на страната. География на България. 
Монография БАН. С. 1996 г.  

2. Типологично ландшафтно райониране на страната. География на България. 
Монография БАН. С. 1996 г.  

3. Бондев, И. 1997. Геоботаническо райониране. В: Йорданова, М., Д. Дончев (ред.). 
География на България. с. 283-305. Акад. Изд. “Проф. Марин Дринов”, София.  

4. П. Петров  Класификационната система на ландшафтите в България (П. Петров, 
География на България, БАН 1997 г.)); 

5. Тодоров, Н. (1997). Приложения на ландшафтно-геофизичните изследвания при 
решаване на екологични проблеми. Год. на СУ, ГГФ, кн. 2, Т. 87, 189-197. 

6. Делипавлов, Д. и др. 2011. Определител на растенията в България. Академично 
издателство на Аграрния университет – Пловдив.  

7. Регистър на защитените територии. ИАОС.  
8. Ръководството за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове 

природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България (Зингстра). 
9. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в 

България (Кавръкова, Димова, Димитров, Цонев & Белев, 2005). 
10. Флора на Република България, том 1-10  
11. Определител на висшите растения в България (Кожухаров (ред.) 1992). 
12. Алгоритъма и критериите за определяне и картиране на хабитатите включени в Натура 

2000 (Цонев, Димова, Белев) 
13. Collins Bird Guide, 2nd Edition, 2009 
14. „Анализ на потребностите от социални услуги в община Родопи 2016 – 2020 г.“ 

 
 
Методики 
 

1. Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни 
вещества във въздуха, изготвена от екип на Националния Институт по 
Геофизика, Геодезия и География при БАН, 2010 г. и утвърдена със Заповед № 
РД-165/20.02.2013 г. на Министъра на околната среда и водите 
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2. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩАТА ЗВУКОВА МОЩНОСТ, 
ИЗЛЪЧВАНА В ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ И 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НИВОТО НА ШУМА В МЯСТОТО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 
 
Други източници 
 

1. РЕГИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 
2017 ГОДИНА  

2. Ръководство за Екологична оценка на планове и програми в България 
3. Ръководство за стратегическа екологична оценка. 
4. Бисерков, В. и др. (ред.) 2015. Електронно издание на Червена книга на 

Република България. БАН & МОСВ, София, http://e-ecodb.bas.bg/rdb/ 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Списък с експертите, разработили Доклада за ЕО. 
2. Декларации по чл. 16 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на екологична оценка на планове и програми 
3. Становища от институции, получени в хода на процедурата. 
4. Нетехническо резюме – отделно самостоятелно приложение. 
5. Чертеж „ПП на Трасе на кабелна линия 20 kV” 
6. Чертеж „Ситуация външни ВиК връзки” 
7. Чертеж „Трасе на довеждащ път, Вариант 1“ 
8. Протокол №10/20.12.2016 г. на ЕСУТ на община „Родопи” 
9. Протокол от 17.05.2017 г. на ОПУ Пловдив 
10. Писмо с Изх.№  65#Д/25.01.2017 г.на „Напоителни системи” ЕАД, 
клон Марица 
11. Таблица със засегнати имоти от ПП на трасе на довеждащ път, 
Вариант 1 


