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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

 

Настоящият Доклад за ОВОС е разработен в съответствие с 
изискванията на чл. 96, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (обн. 
ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 24/ 22 март 2019 г.). Обхватът, 
съдържанието и формата на доклада са съобразени със становищата на 
компетентния орган по околна среда, специализираните ведомства и 
представителите на засегнатата общественост, оформени в резултат на 
проведените консултации в изпълнение изискванията на чл. 9, ал. 1 и чл. 
10, ал. 5 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС 
(обн.ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. бр. 3/05.01.18 г.) (Наредба за 
ОВОС). Докладът за ОВОС е оформен като единен документ, съгласно 
разпоредбите на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 на Наредбата и включва: 

 
1. Съдържателна част съобразно чл. 11, ал. 1 на Наредбата; 
 
2. Списък на използваните от авторите на Доклада източници на 

информация; 
 

3. Справка с резултатите от проведените консултации и мотивите за 
приетите и неприетите бележки и препоръки; 

 
4. Списък на експертите и ръководителя на колектива, изготвили 

Доклада за ОВОС и разпределителен протокол, с подпис на всеки 
автор срещу разработените от него раздели на доклада; 

 
5. Писмени декларации по чл. 11, ал. 4, на Наредбата от всеки от 

експертите и от ръководителя на колектива, подписани лично. 
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Списък на таблиците 
 

 Табл.1. Координатен регистър на концесионна площ „Иванчовата чука“, землище на с.   
Първенец, община Родопи, област Пловдив Координатна система 1970 г. Площ: 210249 
м2 

 Табл.2. Координатен регистър на концесионна площ „Иванчовата чука“, землище   на с. 
Първенец, община Родопи, област Пловдив Координатна система БГС2005  г. Площ: 
210222 м2 
Табл.3. Пределно допустими норми на вредни вещества в атмосферния въздух 
Табл.4. Пределно допустими нива на шум съгласно Директива 2007/34/ЕО 
Табл.5. Опасни отпадъци 
Табл.6. Битови отпадъци 

 Табл.7. Брой на населението на Община „Родопи“ в под, в и над трудоспособна възраст 
за периода 2009-2015 г. 
Табл.8. Половата структура на населението в Общ. ,,Родопи“ за периода 2009 - 2015 г. 
Табл.9. Раждаемост в Община „Родопи“ за периода 2009 - 2015 г. 
Табл.10. Смъртност в Община „Родопи“ за периода 2009 - 2015 г. 
Табл.11. Етническата принадлежност на населението в Община „Родопи“ 
Табл.12. Данни от опробваните шурфи 

 Табл. 13. Средни параметри на откривката, ресурсите и запасите от пясъци и чакъли по 
блокове, участъци и категории в находище „Иванчовата чука“ 

 Табл. 14. Състояние на подземните водни тела в ИБР, 2017 г. 
 Табл. 15. Състояние на повърхностните водни тела в ИБР, 2017 г. 
 Табл. 16. Подземни водни тела 
 Табл. 17. Средна месечна и годишна скорост на вятъра за Пловдив 
 Табл. 18. Абсолютни максимални, средномесечни и абсолютни минимални температури 

в °С 
 Табл. 19. Средна месечна и годишна сума на валежите в мм 
 Табл. 20. Видове активи 
 Табл. 21. Граничните стойности на нивата на шума в различните територии и 

устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях са дадени в следващата 
таблицата 

 Табл. 22. Видове натиск в резултат на експлоатацията на обекта 
 Табл. 23. Одобрени ИП в землището на с. Първенец за периода 2011-2019 г. 
 Табл. 24. Видове мерки 

Табл. 25. Очаквани въздействия 
 

Списък на фигурите 
 

Фиг. 1. Местоположение на обекта на ИП 
Фиг. 2. Местоположение на обекта на ИП и най-близките елементи на Националната 
Екологична Мрежа (НЕМ) 
Фиг. 3. Граници на концесионната площ за добив от находище „Иванчовата чука“ 
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Доклад за ОВОС за ИП „Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в 
концесионна площ „Иванчовата чука“ (210.249 дка), землище на с. Първенец, община Родопи, 

област Пловдив” 
 
 

 
 

8 

Фиг. 6. Емисии на PM от превозните средства, работещи на кариерата за добив на 
баластра (опростена методика за площен източник) 
Фиг. 7. Изолинии на приземната концентрация на PM от транспортните средства, 
работещи на кариерата за добив на баластра и максималната ѝ стойност при една посока 
на вятъра (северен вятър) в посока към с. Първенец 
Фиг. 8. Изолинии на приземната концентрация на PM от транспортните средства, 
работещи на кариерата за добив на баластра и максималната ѝ стойност при една посока 
на вятъра (югоизточен вятър) към с. Златитрап 
Фиг. 9. Изолинии на приземната концентрация на PM от транспортните средства, 
работещи на кариерата за добив на баластра и максималната ѝ стойност при една посока 
на вятъра (западен вятър – преобладаващият на годишна база) 
Фиг. 10. Изолинии на приземната концентрация на PM от транспортните средства, 
работещи на кариерата за добив на баластра и максималната ѝ стойност при една посока 
на вятъра (западен вятър – преобладаващият на годишна база) 
Фиг. 11. Максимално еднократно замърсяване с PM от транспортните средства, работещи 
на кариерата за добив на баластра 
Фиг. 12. Изолинии на приземната концентрация на NOx от транспортните средства, 
работещи на кариерата за добив на баластра и максималната ѝ стойност при една посока 
на вятъра (северен вятър) към с. Първенец 
Фиг. 13. Изолинии на приземната концентрация на NOx от транспортните средства, 
работещи на кариерата за добив на баластра и максималната ѝ стойност при една посока 
на вятъра (югоизточен вятър) към с. Златитрап 
Фиг. 14. Изолинии на приземната концентрация на NOx от транспортните средства, 
работещи на кариерата за добив на баластра и максималната ѝ стойност при една посока 
на вятъра (югоизточен вятър) към с. Златитрап 
Фиг. 15. Изолинии на приземната концентрация на NOx от транспортните средства, 
работещи на кариерата за добив на баластра и максималната ѝ стойност при роза на 
вятъра 
Фиг. 16. Максимално еднократно замърсяване от транспортните средства, работещи на 
кариерата за добив на баластра 
Фиг. 17. Изолинии на приземната концентрация на PM от кариерата за добив на баластра 
и максималната ѝ стойност при една посока на вятъра (северен вятър) към с. Първенец 
Фиг. 18. Изолинии на приземната концентрация на PM от кариерата за добив на баластра 
и максималната ѝ стойност при една посока на вятъра (югоизточен вятър) към с. 
Златитрап 
Фиг. 19. Изолинии на приземната концентрация на PM от кариерата за добив на баластра 
и максималната ѝ стойност при една посока на вятъра (западен вятър – преобладаващият 
на годишна база) 
Фиг. 20. Изолинии на приземната концентрация на PM от кариерата за добив на баластра 
и максималната ѝ стойност при роза на вятъра 
Фиг. 21. Максимално еднократно замърсяване от територията на кариерата 
Фиг. 22. Видове натиск върху състоянието на водните тела 
Фиг. 23. Схема на съоръженията за доставка на вода Клон Марица – ВС Въча и ВС ВЕЦ 
Марица (водоизточник яз. Кричим) 
Фиг. 24. Изолинии на приземната концентрация на PM от кариерата за добив на баластра 
и максималната ѝ стойност при една посока на вятъра (северен вятър) към с. Първенец 
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Фиг. 25. Изолинии на приземната концентрация на PM от кариерата за добив на баластра 
и максималната ѝ стойност при една посока на вятъра (югоизточен вятър) към с. 
Златитрап 
Фиг. 26. Изолинии на приземната концентрация на PM от кариерата за добив на баластра 
и максималната ѝ стойност при една посока на вятъра (западен вятър – преобладаващият 
на годишна база) 
Фиг. 27. Изолинии на приземната концентрация на PM от кариерата за добив на баластра 
и максималната ѝ стойност при роза на вятъра 

 
 

 Използвани съкращения 
 
АВ   – Атмосферен въздух 
БДИБР  – Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски 
район 
ВиК   – Водоснабдяване и канализация 
ЗООС  – Закон за опазване на околната среда 
ИП   – Инвестиционно предложение 
КАВ   – Качеството на атмосферния въздух 
МЕ  – Министерство на енергетиката 
МИ  – Министерство на икономиката 
МК                 – Мониторингов кладенец 
МОСВ  – Министерство на околната среда и водите 
НАСЕМ  – Национална автоматизирана система за екологичен мониторинг 
НЕМ  – Национална Екологична Мрежа 
ОВ   – Отпадъчни води 
РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите 
ТМСИ  – Tрошачно миячно-сортировъчна инсталация 
УПИ   – Урегулиран поземлен имот 
ФПЧ10  – Фини прахови частици с размер под 10 микрона 
 
 
 
 
 

I. Подробна характеристика на инвестиционното 
предложение 

 
 
1. Информация за Възложителя. 

 
„ТОЛИ” ЕООД 
Адрес: с. Първенец, ул. „Съединение“ 41 
 

Адрес за кореспонденция:  
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с. Първенец, ул. „Съединение“ 41 
Телефон, факс и е-mail: 
0888/498 908; toli_ltd@abv.bg 
 
2. Лица за контакт. 
 
От страна на Възложителя: 
Тодор Петров Воденичаров 
Телефон, факс и е-mail: 
0888/498 908; toli_ltd@abv.bg 

 
От страна на екипа, изготвящ ОВОС: 

 Павел Пандърски 
Телефон, факс и е-mail: 
032/66 85 77; 0887 21 00 40; ecoresolve@gmail.com 
 
 
3. Предмет и цел на инвестиционното предложение (и начини за 

постигане на целите на ИП). 
 

Инвестиционното предложение предвижда проектирането и 
разработването на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в 
границите на концесионна площ „Иванчовата чука” в землището на с. 
Първенец, община Родопи, област Пловдив. 

Находището обхваща два участъка – „Иванчовата чука – изток” и 
„Иванчовата чука – запад” с обща площ 210,249 дка., от които 195,369 дка  
са определени за добивна площ и 14,880 дка - съпътстваща площ (терени за 
разполагане на използваната механизация, фургони, насипища и др.). 

 
 
Условията в района са подходящи за целогодишен кариерен добив на 

полезни изкопаеми.  
Срокът за експлоатация на находището съгласно концесионния 

договор се предвижда да е 35 години. 
 
 

4. Местоположение на инвестиционното предложение. 
 
Находище „Иванчовата чука” е разположено на около 1.5 км северно 

от село Първенец, на около 3 км югоизточно от село Златитрап, и на около 
3 км западно от първите къщи на кв. Прослав, гр. Пловдив. Намира се от 15 
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до 25 м западно от дигата и от 60 до 85 м западно от левия бряг на коритото 
на р. Първенецка (Дермендере). (фиг.1) 
 

 
 

Фиг.1. Местоположение на обекта на ИП 
 
 
Координатите на находището са представени в табл. 1 и 2. 

 
 

Табл. 1. Координатен регистър на концесионна площ „Иванчовата чука“, землище   
на с. Първенец, община Родопи, област Пловдив Координатна система 1970  
г. Площ: 210249 м2 

 
№ X Y 

11 4537559.0 8608894.6 
22 4537573.8 8608940.0 
33 4537631.2 8609078.6 
44 4537672.1 8609209.3 
55 4537642.4 8609373.1 
66 4537613.8 8609510.3 
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77 4536983.1 8609352.4 
88 4537014.1 8609296.0 
09 4537015.3 8609271.6 
110 4536980.5 8609248.4 
111 4536997.8 8609219.0 
112 4537036.7 8609166.2 
113 4537085.1 8609148.2 
114 4537113.1 8609144.9 
115 4537114.6 8609260.1 
116 4537128.9 8609312.6 
117 4537174.6 8609310.5 
118 4537188.6 8609235.2 
119 4537225.7 8609132.3 
220 4537291.9 8609127.0 
221 4537344.6 8609117.4 
222 4537500.0 8609100.0 
223 4537492.0 8608961.2 
224 4537464.0 8608942.3 
225 4537479.5 8608908.2 

 
Табл. 2. Координатен регистър на концесионна площ „Иванчовата чука“, землище   

на с. Първенец, община Родопи, област Пловдив Координатна система 
БГС2005  г. Площ: 210222 м2 
 

№№  
X 

 
Y 

11 4662701.1 430319.9 
22 4662714.7 430365.6 
33 4662768.7 430505.6 
44 4662806.4 430637.3 
55 4662772.7 430800.3 
66 4662740.7 430936.7 
77 4662114.1 430763.4 
88 4662146.5 430707.8 
99 4662148.3 430683.4 
110 4662114.1 430659.4 
111 4662132.1 430630.4 
112 4662172.3 430578.6 
113 4662221.1 430561.8 
114 4662249.2 430559.2 
115 4662247.8 430674.4 
116 4662260.8 430727.2 
117 4662306.6 430726.2 



Доклад за ОВОС за ИП „Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в 
концесионна площ „Иванчовата чука“ (210.249 дка), землище на с. Първенец, община Родопи, 

област Пловдив” 
 
 

 
 

13 

118 4662322.4 430651.3 
119 4662362.0 430549.3 
220 4662428.3 430545.7 
221 4662481.3 430537.4 
222 4662637.0 430523.8 
223 4662632.4 430384.8 
224 4662604.9 430365.2 
225 4662621.2 430331.5 

 
Концесионна площ „Иванчовата чука“ не попада в границите на 

защитени зони от мрежата „Натура 2000”. Тя се намира на 2,4 км северно 
от ЗЗ „Брестовица” (BG0001033), на 5 км южно от ЗЗ „Река Марица” 
(BG0000578) и на 5 км южно от ЗЗ „Марица – Пловдив” (BG0002087).  

Находището не попада в защитени територии по смисъла на Закона 
за защитените територии.  
 

 
 

Фиг. 2. Местоположение на обекта на ИП и най-близките елементи на 
Националната Екологична Мрежа (НЕМ) 

 
5. Физически характеристики на инвестиционното предложение, 

включително ако е приложимо необходимите дейности по събаряне и 
разрушаване. 
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Релефът на находището е равнинен, с денивилация 10 м, надморска 
височина от 185 м до 195 м, с наклон на север, около левия бряг на 
коритото на р. Първенецка (Дермендере), която го отводнява. 

 

 
 

Фиг. 3. Граници на концесионната площ за добив от находище 
„Иванчовата чука“ 
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В обхвата на концесионната площ попадат: общински поземлени 
имоти и частни поземлени имоти (начин на трайно ползване за двата 
фонда: земеделска земя); стара кариера, в обхвата на общински имот № 
06001, за добив на инертни материали (начин на трайно ползване: кариера 
за чакъл); обработваеми ниви; запустели, затревени, с рядка храстова 
растителност изоставени земи; черни пътища, напоителни канали. Част от 
поземления фонд е собственост на фирмата (фиг.3 – означени с червени 
цифри), а за останалите частни имоти инвеститорът води преговори за 
закупуване или сключване на договор за отдаване под наем. Имотите са 
разположени в землището на с. Първенец, община Родопи, област Пловдив.  

Ще бъде сменено предназначението на земята, на части и етапно, в 
зависимост от последователността на развитие на минните работи, описана 
в цялостния работен проект. 

 
 
 

 
 
 
Фиг. 4. Граници на концесия „Иванчовата чука” и придобити към момента 

имоти 
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На етап Задание за определяне обхвата и съдържанието на ДОВОС е 
предоставен пред компетентния орган регистър на засегнатите имоти в 
концесионната площ, с информация за тяхната собственост, площ, начин на 
трайно ползване, предназначение. 

Към момента няма промяна в придобитите собствени имоти. На етап 
Задание е представена площ на кариерата 215.251 дка. Във връзка с 
избягване на засягане на канал на Напоителни системи е направено 
допълнително оразмеряване на концесионната площ до актуалните в 
момента декари представени в табл. 1 и 2. 

До находището се стига посредством съществуващи черни пътища, 
които ще се използват за извозване на добитите полезни изкопаеми. 
Транспортната техника няма да преминава през с. Първенец.  

 
Инвестиционното предложение не предвижда дейности по събаряне 

и разрушаване. 
 

6. Описание на основните характеристики на етапа на 
строителство  на инвестиционното предложение, енергийни нужди и 
използвана енергия, естеството и количеството на използваните 
материали и природни ресурси. 

 
 

6.1. Характеристика на строителните дейности. 
 

Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура 
извън и в площта на участъка. Ще се използват съществуващите черни 
пътища, като ще се създаде основен извозен път. Не се предвиждат 
запечатки на пътищата. Ако се наложи ще се извърши незначителна 
рехабилитация чрез засипване на отделни ерозирани участъци с инертни 
материали. Ще се извърши подготовка на насипища за откривка от хумус и 
стерил. Ще се изградят отводителните канавки около кариерата.  

Ще бъдат поставени три фургона, предназначени за санитарно – 
битово обслужване, офис и склад резервни части, ограда на кариерата, 
химически тоалетен бокс и др.  

Не се предвижда масивно строителство.  
Предвижда се осигуряване на електрозахранване за ТМСИ чрез 

изграждане на трафопост, въз основа на сключен договор с 
Електроразпределителното дружество. 
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6.2. Енергийни нужди и използвана енергия. 
 

На етапа на строителството не се изисква използване на 
електроенергия, тъй като не се предвижда масивно строителство, 
единствено при необходимост от захранване на специализирано 
оборудване.  

  
 

6.3. Използвани материали. 
 
Материали, закупени от търговската мрежа, ще се използват 

например при изграждането на оградата на кариерата. Липсва 
необходимост от използване на строителни материали – инертни 
материали, бетонови и варови разтвори, дървен материал, облицовъчни 
материали и настилки и др.  

 
 
6.4. Използвани ресурси.  
 

Почви 
При строителните дейности ще се отстранява хумусният слой на 

почвата при спазване изискванията на Наредба 26 за рекултивация на 
нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и 
оползотворяване на хумусния пласт( обн. ДВ. бр.89 от 22 Октомври 1996 
г., изм. ДВ. бр.30 от 22 Март 2002 г.) 

Ще се отнема само хумусният пласт от площите при подготовка на 
насипища за откривка от хумус и стерил и изграждане на отводителните 
канавки около кариерата. 

Депонирането му ще се извършва на определена площадка -  хумусно 
депо и ще се използва при техническа рекултивация на кариерата.  

 

Води 
По време на строителството ще се използва минимално количество 

вода при необходимост за оросяване против запрашаване от собствен 
узаконен сондажен кладенец за водовземане на подземни води. 

 
 
 
 

Земни недра 
На етапа на строителството при необходимост се предвижда 

използването на инертни материали за засипване на отделни ерозирани 
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участъци от пътната инфраструктура обслужваща обекта. Инертните 
материали за тази дейност ще се добиват от кариерата. 

Преди извършване на добива, върху проектното съоръжения за 
минни отпадъци (СМО) ще се насипват земно-хумусни маси. Технологията 
се състои в изземването им, последващо пренасяне, разстилане и 
подравняване върху СМО. 

Откривката е изградена от земно-хумусни маси, включващи почва и 
мъртвица (подхумусни земни маси), без включения или с редки дребни 
включения. Количеството на откривката е 191503 м3. Годишно ще бъде 
изземвана от площ 4845 м2, откривка в размер на 5472 м3, която ще се 
складира в проектното булдозерно СМО. 

 
 

7. Описание на основните характеристики на етапа на 
експлоатация на инвестиционното предложение, енергийни нужди и 
използвана енергия, естеството и количеството на използваните 
материали и природни ресурси. 

 
7.1. Дейности и процеси. 
 
След сключване на концесионен договор между Министерството на 

икономиката (МИ) и „Толи” ЕООД, ще бъдат разработени цялостен работен 
проект, проекти за техническа и биологична рекултивация и съответният 
годишен работен проект, при заложен годишен добив на пясъци и дребни 
чакъли в размер на 50000 м3/год. без взривни работи. Проектите ще 
бъдат съгласувани в Министерството на енергетиката (МЕ).  

 
Преди реализация на годишния работен проект, първоначално 

инструментално ще се заложат граничните точки на кариерата, 
сигнализирани с укрепени в бетон метални тръби и съответно надписани 
номера. Ще се извърши подготовка за изграждане на първо кариерно 
стъпало – ситуиране на границите му, премахване на откривката и добив.  

 
По време на експлоатацията на ИП площта, необходима за временни 

дейности при изпълнение на отделните обекти, ще бъде в границите на 
находището и в собствените имоти.  

 
 
7.1.1. Откривни работи. 

 



Доклад за ОВОС за ИП „Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в 
концесионна площ „Иванчовата чука“ (210.249 дка), землище на с. Първенец, община Родопи, 

област Пловдив” 
 
 

 
 

19 

Откривните работи ще се извършват ежегодно, като обемът на 
иззетата откривка ще бъде различен в зависимост от това, в кое добивно 
поле се осъществява добивът и с каква дебелина са откривката и полезното 
изкопаемо.  

Откривката ще се премахва селективно с булдозер Caterpillar D6T – 
рихлител. Товаренето на откривката, след събирането ѝ с булдозера, ще се 
извършва с челен товарач (фадрома) International H90, чийто обем на коша 
е 3.2 м3. Отстранената откривка ще се транспортира с автосамосвали и ще 
се депонира в границите на утвърдените запаси върху собствен терен, 
съседен на експлоатирания през годината участък и ще се използва за 
техническа рекултивация на дъното на кариерата. Техническата 
рекултивация ще се извършва ежегодно след края на предвидените работи.  

Откривката е изградена от хумусен слой, финозърнест силно 
заглинен пясък и дребни чакъли. Хумусният слой на откривката, със средна 
дебелина 0.05 м, ще се съхранява заедно със заглинените пясък и чакъл.  

Отпадъкът от глина също ще се използва за техническа рекултивация 
на дъното на кариерата. За нормална експлоатация в кариерата се 
предвижда откривните работи да изпреварят с 5 м развитието на 
добивните.  

 
7.1.2. Добивни работи. 

 
Добивните работи ще се извършат над стационарното водно ниво. В 

периода на проучване не е установен водоприток в изработките. 
Запасите и ресурсите са над стационарното водно ниво. 

Добивът на баластра ще се извършва на три работни стъпала. 
Добивът на суровината от работно стъпало ще се извършва в посока 
североизток – югозапад, а придвижването на фронта на добивните работи в 
посока северозапад – югоизток. Кариерата ще функционира при следните 
параметри: ъгъл на устойчивия откос на кариерата 55 º при фронт от 10 м; 
височина на работното стъпало – от 2 до 7 м, средно 5 м; изземване на 
суровината чрез прокарване на траншеи, които ще завършват с площадки, 
на които ще се разположат багерите; максимална дължина на работен 
фронт 20 м.  

Пясъците и чакълите ще се изземват с багер с обратна лопата 
Caterpillar 336D LN с обем на кофата 1,05 м³ за работа с тежки материали с 
обемно тегло над 1,5т./ м³ и ще се транспортират с два броя автосамосвали 
до промишлената площадка за просъхване и продажба. Това ще се случва 
на първоначалния етап от добивните работи, когато суровината ще се 
предлага на пазара без обработка в ТМСИ, след просъхване, за пътни 
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основи. 
На следващ етап ще стартира използването на мобилна челюстна 

трошачка Powerscreen Metrotrak, от която пясъците и претрошените чакъли 
ще се транспортират с автосамосвали Volvo до мобилната пресевна 
инсталация Powerscreen Chieftain 400, от която ще се сортират пресят пясък 
и отделни фракции от претрошения чакъл: 4/30 мм и 30/60 мм.  

Технологията на преработка ще включва следните операции: 
- първоначално претрошаване на едрите чакъли с роторна 

трошачка фракция 0.00 – 75.00 на територията на участъците от 
находището; 

- транспортиране на едрите чакъли до ТМСИ; 
- претрошаване с челюстна трошачка фракция 0.00 – 25.00; 
- преминаване през сито 0.00 – 25.00; 
- преминаване надситовия материал през конусна трошачка; 
- преминаване през сито за отделяне на фракции 5.00 – 25.00; 
- преминаване през двуделен класификатор за отделяне на 

фракция 0.16 – 5.00 и шлам. 
При преминаването през ситата става и първично умиване. След това 

получената готова продукция от фракции 5.00 – 25.00 и 0.16 – 5.00 се 
складират на купове за експедиране. Полученият шлам от глинеста маса 
(отмитата глина) се насочва по канал, гравитачно, към отработените 
пространства (иззето напълно полезно изкопаемо) или котловани за 
осъществяване на частична етапна техническа рекултивация. Котлованите 
се явяват утайник за отмитата глина и входящия канал към него. След 
просъхване на отмитата глина в котлованите на кариерата, върху нея 
равномерно ще се разстила откривката. Разстилането на откривката е 
крайна цел на техническата рекултивация. 

 
 

7.1.3. Рекултивация. 
 

Техническата рекултивация (частично през концесионния период) и 
цялостната биологична рекултивация ще се извършат след края на добива. 
Рекултивациите ще се проведат съгласно утвърдени проекти и в два 
основни етапа: минно-технологичен (при който се намаляват 
ландшафтните нарушения) и биологичен (при който се нормализират или 
подобряват условията за растителната и животинска среда).  

 
7.2. Енергийни нужди и използвана енергия. 
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По време на експлоатацията на ИП ще се използва електроенергия за  
захранване на ТМСИ, осигурена от новоизграден трафопост. 

 
 

7.3. Използвани материали. 
 

По време на експлоатацията на кариерата ще бъдат използвани 
горива, смазочни материали и други спомагателни за дейността материали, 
които ще се закупуват от търговската мрежа или ще се доставят от външни 
фирми. В границите на площадката на ИП няма да се извършва съхранение 
на горива или други опасни химични вещества и смеси.  
 

7.4. Използвани ресурси.  
 
Почви 
При откривните и добивни дейности ще се отстранява хумусният 

слой на почвата при спазване изискванията на Наредба 26 за рекултивация 
на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и 
оползотворяване на хумусния пласт( обн. ДВ. бр.89 от 22 Октомври 1996 
г., изм. ДВ. бр.30 от 22 Март 2002 г.) 

Хумусният слой на откривката, със средна дебелина 0.05 м, ще се 
съхранява на хумусно депо, заедно със заглинените пясък и чакъл.  

 

Води 
При добивни дейности след стартиране използването на мобилна 

челюстна трошачка ще се използва вода за измиване на материала при 
преминаване през ситото. Водата ще се осигури от собствен водоизточник 
чрез узаконяване на сондажен кладенец за водовземане от подземни води. 

Отпадъчните води и полученият шлам от глинеста маса (отмитата 
глина) ще се насочва по канал, гравитачно, към котловани за 
осъществяване на частична етапна техническа рекултивация. 

За питейно-битови нужди на персонала ще използва вода, закупена 
от търговската мрежа.  

 

Земни недра 
Минните отпадъци, получени при откривните и добивните работи в 

находището ще бъдат използвани само за запълване на отработените 
пространства от открития добив на пясъци и чакъли. 

Специфични ресурси ще са необходими по време на рекултивацията. 
Отделеният при подготвителните изкопни работи и съхраняван хумус ще се 
употреби като основна част за почвения слой необходим за извършването 
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на залесителните дейности, като част от рекултивационния процес. 
Видовият състав, количеството и технологията на засаждане на 
растителните видове ще бъдат уточнени чрез утвърден проект, разработен 
след сключване на концесионен договор между Министерството на 
икономиката (МИ) и „Толи” ЕООД и реализиран в края на добивните 
дейности. 

 

8. Изисквания относно използването на водите и земните недра.  
 
8.1. На етапа на строителството. 
 
Води 
По време на подготвителните дейности ще се използва минимално 

количество вода само за оросяване при запрашаване. Ще се използват 
подземни води от узаконен собствен водоизточник. 

За питейно-битови нужди на персонала ще използва вода, закупена 
от търговската мрежа.  

Няма да се формират и отпадъчни води. Ще бъдат монтирани 
химически тоалетни за санитарно-хигиенните нужди на работниците.  

 
Земни недра 
За осъществяване на дейността предвидена в ИП са изготвени План 

за управление на минните отпадъци, геоложки доклад и план за разработка. 
Предвидено е направата и на проект за рекултивация. 
 
 

8.2. На етапа на експлоатация. 
 
Води 
Водите, използвани за промивка на материала, ще бъдат подземни 

осигурени от изграден и узаконен сондажен кладенец.  
 

Земни недра 
Основните изисквания към минните работи и опазването на земните 

недра към находището са: 
- стриктно съобразяване с факта, че е невъзстановимо; 
- изготвяне на обоснована концепция за преизчисляване на запасите; 
- изготвяне на издържани технически проекти на минно – добивните 
работи с цел рационална разработка, опазване на земното богатство, 
растителността и животинския свят; 
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- при изчерпване и ликвидация на находището, строго да се спазват 
правилата за охрана на земните недра. 
Земно-хумусните маси от бъдещото СМО ще се използват за етапно 

запълване на иззети терени след 2022 г. То е ситуирано на подходящо 
място, съобразно:  

a) изискванията на действащото законодателство по опазване 
на човешкото здраве, околната среда и културните ценности;  

б) съществуващите геоложки, хидроложки, хидрогеоложки, 
сеизмични и геотехнически фактори; 
Физическата стабилност на табана е доказана от дългосрочното 

използване на депата в старата кариера, съседна на находището, предвид 
тяхното местоположение, конструкция, управление и поддържане.  

Ерозията, причинена от водата и вятъра, е незначителна, поради 
естеството на минните отпадъци и безводността на баластровия масив. 

Определените мероприятия за опазване на околната среда за 
находището са свързани с: 

- изготвяне на издържани годишни технически проекти с подробно 
отразяване на добивните работи, свързани с опазването на околната среда; 

- стриктно спазване на приетите проектни величини при 
извършването добива на баластра; 

- при образуване на ерозия в определените за експлоатация терени да 
се правят заграждения от дървета или баластра; 

- недопускане замърсяване на кариерите с промишлени, битови, 
строителни или други отпадъци; 

- предпазване на района около кариерите от горски пожари. 
Осигуряване на необходимата наличност от предупредителни табели, 
лични средства за гасене – лопати, хармански метли от тънка дървесина, 
водоноска с вода, кофи и др.; 

- недопускане на добивни работи извън определените граници по 
проекта; 

- да не се допуска разпиляване на пясъците и фракции чакъл извън 
определените места за разполагане на депо; 

- оросяване на работните пътища и площадки; 
- изграждане на отводнителни канавки; 
- на територията на кариерата да не се извършват дейности по 

ремонта на наличната механизация, които да доведат до изпускането масла, 
нефтопродукти, които при смесване с дъждовните води, да причинят 
замърсяване на почвата и повърхностните води около кариерата. При 
спешна необходимост от ремонти на място да се вземат мерки за тяхното 
събиране; 
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- за кариерата се разработва авариен план за действие при аварийни 
ситуации. В него са залегнали всички задължителните мерки за 
безопасност при работа с товарачни машини, с булдозер и при използване 
на транспортните средства; 

- за спазване на необходимия наклон на дъното на работното стъпало 
за дрениране на падналите валежи и тяхното оттичане, периодично да се 
правят замервания за спазване на установения наклон; 

- за намаляване вредното влияние на ерозията и замърсяването на 
района на кариерата е необходимо постоянно почистване на 
отводнителните канавки и недопускане замърсяване на кариерата от 
промишлени отпадъци; 

- да не се допуска замърсяване на кариерата с промишлени отпадъци 
от външни фирми и организации; 

- във вътрешния правилник за организация на полевата и камерална 
работа изрично да се забрани хвърляне на отпадъци във водоемите и на 
полето; 

- да се извършва редовен маркшайдерски контрол. 
В процеса на бъдещия добив, при откриване на културни находки 

и/или ценности ще бъдат уведомени община Родопи, Регионалния 
археологически музей – гр. Пловдив и Регионалния инспекторат по 
опазване на културното наследство, съгласно чл. 160, ал. 2 и чл. 72 от 
Закона за културното наследство (ЗКН), както и в 7 (седем) дневен срок 
концесионера ще уведоми министъра на енергетиката и министъра на 
културата, съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗПБ. 

 
 

9. Оценка по вид и количество на очакваните остатъчни 
вещества и емисии. 

 

9.1. Замърсяване на води. 
 

По време на подготвителните дейности не се очаква образуване на 
вредни емисии, влияещи върху повърхностните и подземните води. 
Предвидено е оросяване с цел намаляване на запрашеността.  

Количествата вода ще бъдат минимални, разпръсквани с оросителна 
инсталация, в резултат на което няма да се формират потоци отпадъчни 
води, които да заустват в близките повърхностни водни обекти – ГНК и р. 
Първенецка.   
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При откривните и добивни дейности няма да се формират битово-
фекални отпадъчни води, ще се използват химически тоалетни за 
персонала. 

Промишлените отпадъчни води, формирани при промивните процеси 
ще бъдат минимални, смесени с отмитата глина след пресевната 
инсталация и ще се насочват гравитачно към котловани за осъществяване 
на частична етапна техническа рекултивация. При попиване в почвата 
постепенно ще преминават в прилежащото, в най-горния водоносен 
хоризонт, подземно водно тяло. 

Предвид липсата на източници на вредни емисии в района не се 
очаква същите да бъдат замърсени с опасни вещества и да въздействат 
отрицателно върху почвите и подземните води. 
 

9.2. Замърсяване на въздух. 
 
Достъпът до находището ще се осъществява посредством здрави 

черни пътища, които могат да се използват целогодишно за извозване на 
добитите полезни изкопаеми. Транспортни средства няма да преминават 
през с. Първенец. Ще се създаде основен извозен път. Експлоатацията на 
обекта на концесия ще се проведе в следната последователност: откривни 
работи, добивни работи, транспортиране до насипище. 

Откривните работи ще се извършват ежегодно, като обемът на 
иззетата откривка ще бъде различен в зависимост от това, в кое добивно 
поле се осъществява добивът и с каква дебелина са откривката и полезното 
изкопаемо. Бъдещият добив ще се извършва, без пробивно-взривни 
работи, по открит способ, механизирано, почти през цялата година, поради 
добрите климатичните условия в района и благоприятните минно – 
техническите условия в находището.  

Откривката ще се премахва селективно с булдозер Caterpillar D6T – 
рихлител. Товаренето на откривката, след събирането ѝ с булдозера, ще се 
извършва с челен товарач (фадрома) International H90. Отстранената 
откривка ще се транспортира с автосамосвали и ще се депонира в 
границите на утвърдените запаси върху собствен терен, съседен на 
експлоатирания през годината участък и ще се използва за техническата 
рекултивация на дъното на кариерата. Техническата рекултивация ще се 
извършва ежегодно след края на предвидените работи.  

За нормална експлоатация в кариерата се предвижда откривните 
работи да изпреварят с 5 м развитието на добивните.  

Пясъците и чакълите ще се изземват с багер с обратна лопата 
Caterpillar 336D LN и ще се транспортират с два броя автосамосвали до 
промишлената площадка за просъхване и продажба. Това ще се случва на 
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първоначалния етап от добивните работи, когато суровината ще се 
предлага на пазара без обработка в ТМСИ, след просъхване, за пътни 
основи. 

На следващ етап ще стартира използването на мобилна челюстна 
трошачка Powerscreen Metrotrak, от която пясъците и претрошените чакъли 
ще се транспортират с автосамосвали до мобилната пресевна инсталация 
Powerscreen Chieftain 400, от която ще се сортират пресят пясък и отделни 
фракции от претрошения чакъл: 4/30 мм и 30/60 мм.  

 
Инвестиционното предложение не предвижда дейности по 

събаряне и разрушаване. 
 
Емисии на замърсители в атмосферния въздух се очаква да има на 

всеки един от етапите на разработване на кариерата за инертни материали - 
разкриване, експлоатация и рекултивация. Тъй като дейностите по 
разкриване и експлоатация на работния участък ще протичат 
последователно и поетапно, а техническата рекултивация ще се извършва 
ежегодно след края на предвидените работи, извършеното математическо 
моделиране на емисиите на основния замърсител прах е направено при по-
висока стойност на емисията, като за условия на експлоатация.  

 
За изготвянето на прогнозните резултати за разсейването на емисиите 

на вредни вещества от площадката на кариерата е използвана 
„МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗСЕЙВАНЕТО НА ЕМИСИИТЕ НА 
ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЯХНАТА 
КОНЦЕНТРАЦИЯ В ПРИЗЕМНИЯ АТМОСФЕРЕН СЛОЙ”  – програмен 
продукт „TRAFFIC ORACLE” с модули „EMISSIONS” и „DIFFUSION” 
Приложена е опростената част от методиката за площен източник. Чрез 
модул „EMISSIONS” е определен масовия поток на основните 
замърсителите от транспортните средства, превозващи добитите инертни 
материали от участъка на добива до определените места за депониране в 
границите на площадката на кариерата.  
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Модул „EMISSIONS” 
 

 
 
 
Фиг. 5. Емисии на NOx от превозните средства, работещи на кариерата за 

добив на баластра (опростена методика за площен източник) 
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Фиг. 6. Емисии на PM от превозните средства, работещи на кариерата за 

добив на баластра (опростена методика за площен източник) 
 
С помощта на модул „DIFFUSION” са визуализирани следните 

вероятни ситуации:   
- при северни ветрове, които да насочват емисиите в посока най – 

близкото населено място с. Първенец; 
- при югоизточни ветрове, които да насочват емисиите в посока най – 

близкото населено място с. Златитрап; 
- при западни ветрове, които са преобладаващите ветрове за района;  
- роза на ветровете; 
- максимално еднократни стойности на замърсителите, които могат 

да се получат в приземния слой на атмосферата при възможно най – 
неблагоприятни условия.  

 
 
Данните за розата на вятъра за района на село Първенец, общ. 

Родопи, област Пловдивска са предоставени от НАЦИОНАЛЕН 
ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ ФИЛИАЛ  
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ПЛОВДИВ,  в отговор на писмо с Вх. № ОД-03-128/03.04.2019 г. с искане 
за предоставяне на роза на вятъра.  Информацията е от Синоптична 
станция Пловдив, представителна за района относно периода от 
01.01.2018 до 31.12.2018 г. 

 
Модул „DIFFUSION” 
 

1. От работата на транспортните средства  

 

 
 
Фиг. 7. Изолинии на приземната концентрация на PM от транспортните 

средства, работещи на кариерата за добив на баластра и максималната ѝ 
стойност при една посока на вятъра (северен вятър) в посока към с. Първенец 

 
 
 
 
 
 
 
 



Доклад за ОВОС за ИП „Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в 
концесионна площ „Иванчовата чука“ (210.249 дка), землище на с. Първенец, община Родопи, 

област Пловдив” 
 
 

 
 

30 

 
 
Фиг. 8. Изолинии на приземната концентрация на PM от транспортните 

средства, работещи на кариерата за добив на баластра и максималната ѝ 
стойност при една посока на вятъра (югоизточен вятър) към с. Златитрап 
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Фиг. 9. Изолинии на приземната концентрация на PM от транспортните 

средства, работещи на кариерата за добив на баластра и максималната ѝ 
стойност при една посока на вятъра (западен вятър – преобладаващият на 

годишна база) 
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Фиг. 10. Изолинии на приземната концентрация на PM от транспортните 

средства, работещи на кариерата за добив на баластра и максималната ѝ 
стойност при роза на вятъра 
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Фиг. 11. Максимално еднократно замърсяване с PM от транспортните 
средства, работещи на кариерата за добив на баластра 
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Фиг. 12. Изолинии на приземната концентрация на NOx от транспортните 

средства, работещи на кариерата за добив на баластра и максималната ѝ 
стойност при една посока на вятъра (северен вятър) към с. Първенец 
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Фиг. 13. Изолинии на приземната концентрация на NOx от транспортните 

средства, работещи на кариерата за добив на баластра и максималната ѝ 
стойност при една посока на вятъра (югоизточен вятър) към с. Златитрап 
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Фиг. 14. Изолинии на приземната концентрация на NOx от транспортните 

средства, работещи на кариерата за добив на баластра и максималната ѝ 
стойност при една посока на вятъра (западен вятър – преобладаващият на 

годишна база) 
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Фиг. 15. Изолинии на приземната концентрация на NOx от транспортните 

средства, работещи на кариерата за добив на баластра и максималната ѝ 
стойност при роза на вятъра. 
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Фиг. 16. Максимално еднократно замърсяване от транспортните средства, 

работещи на кариерата за добив на баластра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Доклад за ОВОС за ИП „Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в 
концесионна площ „Иванчовата чука“ (210.249 дка), землище на с. Първенец, община Родопи, 

област Пловдив” 
 
 

 
 

39 

2. Емисии на прах от добивните дейности от цялата кариера като 
площен източник 

 

 
 
Фиг. 17. Изолинии на приземната концентрация на PM от кариерата за 

добив на баластра и максималната ѝ стойност при една посока на вятъра (северен 
вятър) към с. Първенец 
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Фиг. 18. Изолинии на приземната концентрация на PM от кариерата за 

добив на баластра и максималната ѝ стойност при една посока на вятъра 
(югоизточен вятър) към с. Златитрап 
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Фиг. 19. Изолинии на приземната концентрация на PM от кариерата за 

добив на баластра и максималната ѝ стойност при една посока на вятъра (западен 
вятър – преобладаващият на годишна база) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Доклад за ОВОС за ИП „Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в 
концесионна площ „Иванчовата чука“ (210.249 дка), землище на с. Първенец, община Родопи, 

област Пловдив” 
 
 

 
 

42 

 
Фиг. 20. Изолинии на приземната концентрация на PM от кариерата за 

добив на баластра и максималната ѝ стойност при роза на вятъра 
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Фиг. 21. Максимално еднократно замърсяване от територията на 
кариерата 

 
Резултатите от изчисленията показват, че концентрациите на 

замърсителите са далеч под нормативно установените нива в НАРЕДБА № 
14 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 1997 Г. ЗА НОРМИ ЗА ПРЕДЕЛНО 
ДОПУСТИМИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В 
АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА и НАРЕДБА № 12 
ОТ 15 ЮЛИ 2010 Г. ЗА НОРМИ ЗА СЕРЕН ДИОКСИД, АЗОТЕН 
ДИОКСИД, ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ, ОЛОВО, БЕНЗЕН, 
ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД И ОЗОН В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ. 
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Табл. 3. Пределно допустими норми на вредни вещества в атмосферния въздух 
 
Нормативен 
документ 

Вредно 
вещество 

средногодишна 
mg/Nm3 

средноденонощна 
ПДН mg/Nm3 

средночасова 
ПДН, mg/Nm3 

Наредба 
№12/2010 

NОx 0,04 - 0,200 

Наредба 
№12/2010 

ПМ10  0,04 0,050 - 

Наредба 
№14/1997 

Общ 
суспендиран 
прах 

0,15 0,25 0,5 

    

 
9.3. Замърсяване на почва и подпочвен слой. 
 
При реализацията на инвестиционното предложение, по време на 

всички етапи подготвителни дейности, откривни и добивни дейности 
ще се използа тежка механизирана техника, в резултат на което се очаква 
образуването на три вида вредни емисии, засягащи почвите:  

1. Прах с различен фракционен състав, отделящ се в атмосферния 
въздух и отлагащ се върху почвите, от неорганизирани източници основно 
при изкопно-насипните работи; 

 2. Емисии, отделяни в атмосферния въздух и отлагащи се върху 
почвите, характерни за горивните процеси от работата на двигателите на 
механизираната техника; 

3. Замърсяване от евентуални разливи на масла и горива от повреда 
на механизираната техника, които ще са с пряко въздействие върху 
почвите. 

Всички емисии ще имат постоянен и локален характер, върху площта 
на кариерата и пътищата, използвани за транспорт на материала.  

Замърсяването на почвите, ще бъде непряко, чрез емисиите отделяни 
в атмосферния въздух в резултат на работата на ДВГ, както и пряко, в 
резултат на евентуални разливи на масла и горива и преминаването им в 
подпочвения слой. 

Ерозията на почвите е механично разрушаване на повърхностния 
хоризонт и отнасяне на частичките с водата (водна ерозия) и вятъра 
(ветрова ерозия), тя води до силно намаляване на плодородието на почвата 
и поради това тя е един от най-сериозните глобални фактори за деградация 
и опустиняване на земите. 

Експлоатацията на кариерата ще създаде условия за увеличаване на 
ветровата ерозия.  
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9.4. Вредни физични фактори. 
 
 
Възможни източници на вредни физични фактори за околната среда и 

хората, могат да бъдат: обслужваща техника и съоръжения, дейности по 
поддръжка и превозни средства.  

 
Възможните физични фактори на работната среда, които могат да 

окажат негативно въздействие в различните етапи от дейността на 
кариерата върху здравето на работниците, биха били най-вече в резултат от 
дейността на предвидената техника и могат да бъдат – механични, 
акустични, йонизиращи, нейонизиращи и вибрационни. 

Планираните дейности могат да бъдат и източник на механична 
опасност (прегазване, трошене, захващане или притискане, 
заплитане/оплитане, ожулване или абразия, удар) за обслужващия персонал 
и временно пребиваващите лица по време на строителството, която може 
да доведе до нараняване поради механичното въздействие от страна на 
конкретна машинна част, инструмент, заготовка и т.н. 

По време на експлоатацията и рекултивацията на кариера за добив на 
строителни материали се очаква да бъдат генерирани емисии от 
механични източници, акустични, вибрационни и  лъчеви фактори.  

 
9.4.1. Шум 
 
При експлоатацията на кариерата няма да бъдат използвани взривни 

материали и извършвани взривни работи. Шумовото натоварване в района 
ще се генерира от използваната механизация при добива на инертни 
материали, трошачно-миячна сортировъчна инсталация, вътрешния 
транспорт, товаренето на добития материал и неговото извозване от 
промишлената площадка с автосамосвали. Излъчваният шум ще е с 
непостоянен характер. Използваната техника ще е съсредоточена върху 
работната площадка и не се очакват емисии на наднормени нива на шум 
извън границите на обекта. Във фазата на разкриването и оформяне на 
работните стъпала източник на шум в околната среда ще бъдат различните 
видове работи (изкопни, насипни, транспортни) с традиционна строителна 
механизация с ниво на шумови емисии в граници 80÷105 dBa.  

Предвид местоположението на кариерата спрямо най-близките 
обитаеми сгради на населените места, не се очаква жителите да бъдат 
засегнати от шумовите емисии, генерирани от площадката. Работа на 
обекта ще се извършва с продължителност 8 часа на ден. За транспорт на 
готовата продукция ще се използват пътища извън населените места.  
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Транспортна техника, която ще бъде използвана, 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. 

 
Табл. 4. Пределно допустими нива на шум съгласно Директива 2007/34/ЕО 

 
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  

 
По време на добивните дейности се очаква пряко, периодично, 

краткотрайно, отрицателно въздействие по отношение емисии на шум в 
околната среда от дейността на строителна механизация. 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.  

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

Разглежданата площадка е разположена извън урбанизирана 
територия, на 1500 м северно от последните жилищни сгради на с. 
Първенец и около 3000 м до с. Златитрап. Предвижда се кариерата  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 
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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 = 1,1 при затревена земна 

повърхност на изчисленото ниво на шум в мястото  на въздействие 
последните жилищни сгради на с. Първенец възлиза на 22 dВА, което е 
значително под регламентираната гранична стойност.   

 
 
9.4.2. Механични източници 
 
Реализацията на ИП предвижда дейности, които могат да бъдат 

източник на механични опасности: извършване на изкопни и насипни 
работи за депониране на разкривката и на добитите полезни изкопаеми. 
Дейностите ще се извършват по механизиран начин, като ще се използва 
традиционна строителна механизация (челен товарач /фадрома/, булдозер, 
автосамосвали). 

 
Разкриване 
Предвижда се изграждане на първо кариерно стъпало – ситуиране на 

границите му и премахване на откривката. 
Откривката или изземване на горния пласт ще се извърши 

селективно с булдозер и ще се извозва с челен товарач (фадрома) и 
автосамосвали до определеното за целта място. 

 
Експлоатация 
По време на експлоатацията на кариерата се очаква да бъдат 

извършвани дейностти свързани с: 
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– добивът на пясъци и чакъли - ще се изземва с еднокофов багер с 
обратна лопата; 

– транспортиране на добитите пясъци и чакъли с автосамосвали до 
промишлената площадка за просъхване и продажба; 

– първоначално претрошаване на едрите чакъли с роторна трошачка 
фракция 0.00 – 75.00 на територията на участъците от 
находището; 

– транспортиране на едрите чакъли до ТМСИ; 
–    претрошаване с челюстна трошачка фракция 0.00 – 25.00; 
–   преминаване през сито 0.00 – 25.00; 
–   преминаване надситовия материал през конусна трошачка; 
–   преминаване през сито за отделяне на фракции 5.00 – 25.00; 
–  преминаване през двуделен класификатор за отделяне на фракция 

0.16 – 5.00 и шлам. 
Гореописаните дейности биха могли да бъдат източник на механични 

замърсители.  
 
Рекултивация 
На този етап се очаква да бъде използвана строително-транспортна 

техника, източник на механични въздействия. 
 

9.4.3. Вибрации 
 
Въздействие от вибрации може да се очаква във всички етапи от 

дейността на кариерата. Ще бъдат генерирани от използваната техника за 
добив на пясъци и чакъли, както и от техниката, използвана за обработка на 
добитите пясъци и чакъли. Те ще бъдат с локален характер, ограничени по 
време и ще засегнат пряко само лицата, извършващи дейностите със 
съответната техника. 

 
Разкриване 
В етапа на разкриване предполагаеми източници на вибрации ще са 

използваните машини, чрез които ще се отнеме разкривката и 
последващото ѝ извозване до определения за целта участък – булдозери, 
челен товарач, автосамосвали. 

 
Експлоатация 
Предполагаеми източници на вибрации по време на експлоатация на 

кариерата ще са багери за добив на пясъци и чакъли, челен товарач, 
автосамосвали, трошачно миячно-сортировъчна инсталация /ТМСИ/, 



Доклад за ОВОС за ИП „Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в 
концесионна площ „Иванчовата чука“ (210.249 дка), землище на с. Първенец, община Родопи, 

област Пловдив” 
 
 

 
 

49 

мобилна челюстна трошачка и транспортните машини, чрез които ще се 
извозва селектираният материал.  

 
9.4.4. Нейонизиращи лъчения 
 
Нейонизиращите лъчения се предизвикват от електромагнитни 

полета, които могат да бъдат статични електрически полета, постоянни 
магнитни полета и променливи във времето електрически, магнитни и 
електромагнитни полета с честоти до 300 GHz. 

Източници на лъчения са електропроводите, съоръженията за 
телекомуникация и далекосъобщения. 

Електромагнитни лъчения се генерират от електропреносната 
присъединителна мрежа, телекомуникационните и далекосъобщителни 
съоръженията. 

Реализирането на инвестиционното предложение е свързано с 
осигуряване на електрозахранване за ТМСИ чрез изграждане на трафопост, 
въз основа на сключен договор с Електроразпределителното дружество. 
Съоръжението и съпътстващиите го елементи биха могли да бъдат 
източник на нейонизиращи лъчения, но се очаква да отговарят на 
стандартите за осигуряване на безопасност и здраве на пребиваващите на 
обекта. 

В резултат от дейността на кариерата не се очаква да бъдат 
генерирани нейонизиращи лъчения на територията на обекта. 

 
Разкриване, експлоатация и рекултиващия 
 
Използваната техника през различните етапи на реализацията на ИП 

няма да бъде източник на лъчения. 
 

9.4.5. Йонизиращи лъчения и радиация 
 

Характерът на ИП не предполага наличие на източници на радиация. 
 
 

9.4.6. Светлинни и топлинни лъчения 
 
Характерът на ИП предполага излъчване на незначителни светлинни 

и топлинни лъчения. 
По време на изграждането и експлоатацията на обекта на ИП, 

светлинни лъчения ще съществуват единствено при осветяване на 
площадките в тъмната част на денонощието, като се очаква количеството 
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им и засегнатата площ да са минимални, с незначително въздействие върху 
околната среда.  

Топлинни лъчения ще се образуват при използването на 
механизираната техника, като  количеството им не се очаква да бъде високо 
и се предполага незначителното им влияние само върху съвсем близките, 
прилежащи терени на извършваните дейности. 

 
 

9.5. Количества и видове на отпадъците, получени по време на 
етапа на строителство и на етапа на експлоатация. 

 
Отпадъците са описани с наименование и код съгласно приложение 

№ 1 на НАРЕДБА № 2/2014 г. за класификация на отпадъците (Обн., ДВ, 
бр. 66/2014 г.). 

Основните отпадъци, които ще се отделят от производствената 
дейност са разкривка и глини, пясък и др., които не са цел на добива и ще 
се отделят от дейността на миялно-сортировъчната инсталация. Съгласно 
Наредба №2, кодовете и наименованията са следните:  

01 01 02 Oтпадъци от разкриване и добив на неметални полезни 
изкопаеми (разкривка). Тук попадат почвата и стерилната разкривка, 
съставена от глини. 

 
Прогнозно количество на минните отпадъци, които ще се 

управляват през периода на експлоатация. 
 

Количеството откривка, което ще се формира при откривните работи 
в находището е 191503 м3. Данните за откривката са взети от геоложкия 
доклад. 

По данни от техноложко изследване в процеса на проучване, 
пясъците и чакълите са изградени от:  

� кварц-фелдшпатовите пясъци - 65%;  
� дребните чакъли - 7%;  
� средните и едрите чакъли -15%;  
� валуните - 1%;  
� глините с отмиваемите частици - 9%;  
� експлоатационните загуби - 3%.  

Общата използваемост на баластрата е 97%. 
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Средното обемно тегло на баластрата в насипно състояние е 1.7 т/м3, 
при коефициент на разрохване 1.1 м, средното обемно тегло на баластрата 
в находището е 1.87 т/м3. 

Експлоатационните загуби са 3%, а минните отпадъци са 9% 
глинести частици и глини под формата на лещи, включени в полезното 
изкопаемо. 

До края на концесионния срок от находище „Иванчовата чука“ ще 
бъдат иззети 1750000 м3 пясъци и чакъли, 1750000 м3 х 0.09 = 1357500 м3 
минни отпадъци. 

Общото количество минни отпадъци е сума от отделената 
откривка при разкривните работи и от отпадъците при обработката на 
полезното изкопаемо: откривка 191503 м3 + глини 1357500 м3 = 349003 м3. 

За обекта е изработен План-предложение за управление на минните 
отпадъци съгласно Наредбата за минните отпадъци.  

 
При експлоатацията на обекта се очаква образуването на следните 

видове отпадъци: 
• Код 20 03 01: Смесени битови отпадъци. Отпадъците ще се 

образуват от битовата дейност на обекта от служители. 
 

Отпадъци, притежаващи опасни свойства: 
 

• Код 15 02 02*: Адсорбенти, филтърни материали, кърпи и 
предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (отпадък, притежаващ 
опасни свойства). Отпадъкът ще се образува при поддръжка на техниката, 
използвана за добива на инертните материали. 

Образуваните отпадъци на площадката ще се предават за 
транспортиране и последващо оползотворяване или обезвреждане  на лица, 
притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен 
документ за извършване на такава дейност по чл. 35 от Закона за 
управление на отпадъците  (Обн., ДВ, бр. 53/2012 г.; (ЗУО), въз основа на 
писмен договор като някои от отпадъците ще се съхраняват предварително 
на самата площадка, а други ще се предават в момента на образуването им. 
До предаването им, отпадъците ще се съхраняват на определените за целта 
съдове и места, съобразени с техните характеристики и отговарящи на 
нормативните изисквания. Очакваните количества, направления за тяхното 
третиране са представени в следващите таблици. 

Всички отпадъци ще бъдат класифицирани съгласно изискванията на 
Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. 
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Табл. 5. Опасни отпадъци 

Отпадък Код 
Управление на 

територията на обекта 
Количество, 
тон/годишно 

адсорбенти, филтърни 
материали, кърпи и предпазни 
облекла, замърсени с опасни 
вещества  

15 02 02* 

предварително 
съхраняване и предаване 
на фирми за 
оползотворяване 

0.02 

 
Табл. 6. Битови отпадъци 

Отпадък Код 
Управление на отпадъка 
на територията на обекта 

Количество, 
тон/годишно 

смесени битови отпадъци 20 03 01 

предварително 
съхраняване и предаване 
на фирми за 
обезвреждане 

1,5 

 
Минните отпадъци ще се използват за поетапно запълване на 

отработените пространства, както и за техническата рекултивация на 
терена. Оползотворяването на минните отпадъци е в съответствие с 
възприетата йерархия при управлението на отпадъците и законовата уредба 
за управление на минните отпадъци. 

 
 

II. Алтернативи за осъществяване на ИП. 
 

1. Алтернативи по отношение на дейностите. 
 
Не са разгледани от Възложителя други алтернативи по отношение 

на типа дейност, която ще се осъществява на площадката, тъй като теренът 
е част от находище „Иванчовата чука”, а направените до момента 
проучвания на минно-техническите условия за експлоатация позволяват 
добивът на инертни материали.  

Не се предвижда масивно строителство или използване на взрив при 
изкопните дейности. Няма да бъдат изграждани и нови пътища, добитите 
материали няма да се транспортират през с. Първенец. 

 
 
Алтернативи по отношение на водоснабдяването 
Алтернатива по отношение водоснабдяването на обекта с вода за 

питейни нужди на персонала е свързване към водопроводната мрежа на 
най-близкото селище с. Първенец след сключване на договор с „ВиК” 
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ЕООД. Предвид малобройния персонал, който ще обслужва обекта тази 
алтернатива за водоползване е икономически неизгодна. 
 
 Алтернативи по отношение на събирането и оползотворяването 
на изкопаните земни маси и хумусния слой 

Хумусният слой от повърхността на терена ще се отстранява и 
събира на отделна за целта площадка. Същият ще се оползотворява при 
рекултивацията на терените. 

Посочената алтернатива е най-екологосъобразна. 
Отстраняването на хумусния слой, без по-нататъшно 

оползотворяване не е допустима алтернатива и не се предлага.  
 

 

2. Алтернативи по отношение на технологията. 
 
По отношение на разгледаните от Възложителя алтернативи за 

технология на добив на пясъци и чакъл, е извършено сравнително 
проучване, като е избрана най-подходящата и удачна технология по 
отношение изпълнение на дейностите, характерни за типа добив и 
въздействието им върху околната среда.  

 

3. Алтернативи по отношение на местоположението. 
 
Площадката на инвестиционното предложение е избрана след 

проведени геоложки проучвания, доказващи запаси от чакъл и пясъци, 
представляващи търговски интерес. Теренът представлява концесия 
„Иванчовата чука” и включва два концесионни участъка с обща площ 
210,249 дка. Поради тези причини не са разглеждани от Възложителя други 
алтернативи за местоположение на ИП. 

 
 

4. Алтернативи по отношение на размера и мащаба. 
 

По отношение на размера и мащаба на ИП Възложителят не е 
разглеждал алтернативи, тъй като добивните дейности ще се извършват в 
съответствие с геоложкия доклад, концесионния договор и в имотите, 
собственост на Възложителя.  
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5. Причини за избрания вариант. 
 
Възложителят е разгледал възможността за прилагане на различни 

алтернативи по отношение на използваните машини и съоръжения, 
технологията на добиване и използваните добивни съоръжения, 
разположението на елементите на инвестиционното намерение, направил е 
преценка и е възприел алтернативите, които осигуряват по-ограничено 
засягане на околната среда. Очаква се реализиране на ценни за 
строителството материали и икономически ползи за държавата и района. 
Експлоатацията ще се извършва съгласно концесионен договор. 

„Нулевата алтернатива” е свързана с нереализацията на 
инвестиционното предложение и запазване на засегнатата местност в 
съществуващия ѝ вид. При неизвършване на добивните дейности, 
полезните изкопаеми (пясък и чакъл) ще останат неизползвани. Няма да 
бъдат реализирани тези ценни за строителството материали, в условията на 
увеличаваща се необходимост от инертни материали. При нереализиране 
на ИП няма да се осъществи възможност за значително увеличение на 
материалните активи. Не биха се реализирали и икономически ползи за 
държавата и общината във вид на такси и данъци. От друга страна 
нереализацията на инвестиционното предложение и запазване на 
засегнатата местност в съществуващия ѝ вид ще означава непредизвикване 
на редица негативни влияния върху компоненти на околната среда, като 
тяхното оценяване е основната задача на доклада по ОВОС. 

Разработването на концесионния участък ще бъде съгласно сключен 
договор за концесия. Територията на участъка е определена от 
Министерски съвет, а изпълнението на контрола по добивните дейности се 
осъществява от МИ.  

Осъществяването на ИП ще доведе и до наемането на работници и 
осигуряването на нови работни места, като по този начин ще допринесе за 
по-добрия стандарт на живот в района.  

Нулевата алтернатива не предлага конкретни предимства за 
благосъстоянието на обществото, поради което нейното прилагане не е 
предпочетено в случая. 
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III. Текущо състояние на околната среда. 
 

1. Базов сценарий. 
 

Находище „Иванчовата чука” е разположено на около 1.5 км северно 
от село Първенец, на около 3 км югоизточно от село Златитрап, и на около 
3 км западно от първите къщи на кв. Прослав, гр. Пловдив. Намира се от 15 
до 25 м западно от дигата и от 60 до 85 м западно от левия бряг на коритото 
на р. Първенецка (Дермендере).  

Теренът, на който ще се реализира инвестиционното предложение е 
равнинен, с денивилация 10 м, надморска височина от 185 м до 195 м, с 
наклон на север. 

В обхвата на концесионната площ попадат имоти с начин на трайно 
земеделска земя, кариера за чакъл, селскостопанско летище, черни пътища, 
напоителни канали.  

Към момента, около 53% от територията е заета от поддържани лозови 
насаждения, черешова градина, люцернова нива и други обработваеми 
ниви. Те се намират основно в централната и в западната части. В 
западната половина се наблюдават както обработваем, така и изоставени 
земеделски земи.  
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Земеделските земи, които не се обработват са около 14 %, като са 
разпръснати из целия терен. Те за запустели, обраснали  с вторични тревни 
съобщества с ксерофилна или ксеро-мезофилна природа, с не много богат и 
повсеместно разпространен видов състав. Сред тях се срещат единични 
или на групи дървесни и/или храстови видове. На част от тези терени се 
наблюдават и нерегламентирани сметища.  
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Селскостопанското летище (31,736 дка), е разположено в северната 

част на находището. То също е изоставено и не се използва, в резултат на 
което е започнало да се разрушава и да се превръща в сметище.  
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На 12 % от територията, в западната част има стара изоставена 
кариера, която не е рекултивирана.  

Като цяло, в резултат от експлоатацията му, теренът е с бедно 
флористично и фитоценотично разнообразие. Не се наблюдава и 
значително разнообразие на животински видове – липсват разнообразна 
хранителна база, укрития, има засилено човешко присъствие и др. От 
представителите на животинския свят с най-голямо разнообразие се 
отличават насекомите и птиците.  

 
2. Вероятна еволюция в състоянието, ако инвестиционното 

предложение не бъде реализирано. 
 

Ако не бъде реализирано ИП, т. е. се осъществи „нулевата 
алтернатива”  вероятно ще се запази сегашното състояние за известен 
период от време. Обработваемите земеделски земи ще продължат да се 
използват, като е възможно с течение на времето и част от тях да бъдат 
изоставени. Малко вероятно е изоставените ниви да започнат да се 
обработват, защото на терена преобладават лувиално-ливадни и глинесто-
песъчливи. Те са плитки, по-бедни на хумостно съдържание, сухи, 
неплодородни, податливи на ерозия, липсват подпочвени води. На места в 
концесионния участък почвената покривка е много изтъняла, като на 
повърхността се разкрива подземното изкопаемо. Очаква се, в 
неподдържаните терени да продължи  обрастването им с храсти и дървета. 
Видовете храсти и дървета, които в момента се срещат единично и на 
малки групи по целия терен, са широко разпространени, както на 
разглежданата територия, така и в страната и са известни с високата си 
екологична пластичност.  

По време на теренните проучвания се наблюдава и тенденция за 
превръщането на изоставените терени в незаконни сметища, като те се 
увеличават все повече. Много вероятно е тази тенденция да продължи. 

Изоставеното летище, ще продължи да се разрушава, да обраства с 
растителност и да се замърсява с отпадъци, като ще има неприятен вид.  

Ако теренът, част от бивша кариера не бъде рекултивиран, неговото 
само възстановяване може би ще отнеме десетилетия, като негативната 
релефна форма ще запази вида си.  

Съществува реална възможност, ако теренът не се използва по 
предназначение, като земеделска земя, да се развият ерозионни процеси, да 
бъде замърсен с отпадъци или да се използва за нерегламентиран добив на 
баластра. Ако инвестиционното предложение не бъде осъществено, 
предопределя недобиването на съответните доказани количества качествено 
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полезно изкопаемо – строителни материали /пясъци и чакъли/. 
Строителните материали са еднократна природна даденост и тяхното 
изземване от земните недра, трябва да се извършва при максимална степен 
на оползотворяване.  

 
 
IV. Описание на елементите по чл.95, ал.4 на ЗООС, 

които е вероятно да бъдат засегнати значително от 
инвестиционното предложение. 

 

1. Население. 
 
Разглежданата площадка се намира в населено място, което е част от 

община Родопи, за която е разгледана демографската структура на 
населението. 

 
Демографска структура на населението в община Родопи 

 
В състава на общината има 21 селища - кметства, кметски 

наместничества и населени места, 7 от които са планински. Селищата, 
които формират облика на Община "Родопи"са: Белащица, Бойково, Брани 
поле, Брестник, Брестовица, Дедево, Злати трап, Извор, Кадиево, Крумово, 
Лилково, Марково, Оризари, Първенец, Ситово, Скобелево, Устина, 
Храбрино, Цалапица, Чурен, Ягодово.  

Почти всички селища разполагат със сравнително добре изградена 
инфраструктура по отношение на електроснабдяване, водоснабдяване, 
съобщителни връзки и транспортен достъп. 

Информация за демографската структура за община Родопи е по 
данни от „Анализ на потребностите от социални услуги в община Родопи 
2016 – 2020 г.“. 

Населението в селата не е изолирано като начин на живот. В 
големите села има много млади хора и хора в трудоспособна възраст. В 
таблицата по-надолу е представена информация за броя на населението 
на Община „Родопи“ в под, в и над трудоспособна възраст за периода 
2009-2015 г. 
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Табл. 7. Брой на населението на Община „Родопи“ в под, в и над 
трудоспособна възраст за периода 2009-2015 г. 

 
От представените данни се вижда, че е малък процентът на 

населението под трудоспособна възраст, който варира около 13 %, което 
показва не добра перспектива за трудовите ресурси на Общината след 
около 10 години.  

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. 

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

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Пол Мъже Жени Мъже Жени Мъже  Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

00
%

15650 16037 15326 15750 15294 15783 15173 15682 15120 15609 15523 15926 16302 16668 

 
 
 
 

Години 

 

Общ брой 
на 

население 
то 

Под 
трудоспособна 

възраст 

В 
трудоспособна 
възраст 

 

Над 
трудоспосо

бна 
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 
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Раждаемост в Община „Родопи“ за периода 2009 - 2015 г. 
 
Табл. 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 

 От данните в таблицата се вижда, 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. 

 
Табл. 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 

 

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 състава на етническите групи в Община 
„Родопи“.  

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

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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Изграждането на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли ще се 
реализира на територията на община Родопи, в местност „Иванчовата 
чука“, с. Първенец, разположено в Южна България, отстоящо на 10 км от 
гр. Пловдив. Село 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.  

 
 
Здравеопазване 

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

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

2. 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. 

 
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. 
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2. Човешко здраве. 
 
Няма основание да се счита, че здравния статус, както на работещите 

на обекта, така и на населението на най-близките населени места може да 
бъде засегнат значително от инвестиционното предложение.  

Естеството на планираните дейности, както и отстоянието от 
околните селища, обуславят липса на реално въздействие с отрицателни 
последици за човешкото здраве. 

Анализът на възможните източници на замърсяване, факторите, 
които влияят на околната среда и състоянието на компонентите на околната 
среда във връзка с реализирането на инвестиционното предложение 
показва, че не може да се очаква отрицателно въздействие от планираните 
дейности върху човешкото здраве. 

Могат да бъдат споменати косвени положителни ефекти свързани с 
благосъстоянието на населението поради откриването на нова заетост при 
реализиране на инвестиционното намерение. С оглед на малкия брой 
работни места това въздействие може да се определи като минимално. 

Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да 
окаже влияние върху живота и здравето на населението в съседните 
населени места, тъй като те са значително отдалечени от обекта, а и 
липсват вредни фактори, които да застрашават това население. 

 
 

3. Биологично разнообразие. 
 

Биогеографски, територията предвидена за осъществяване на ИП е 
част от Среднобългарския район, подрайон на Горнотракийската низина 
(Бондев, 1994). Климатът е преходноконтинентален. Характерни горски 
съобщества са ксеротермните гори от цер, благун и космат дъб. Главната 
част на фауната е съставена от европейски, европосибирски и 
холопалеарктични видове. Наред с тях са разпространени и много 
топлолюбиви средиземноморски, преходносредиземноморски, 
предноазиатски и степни форми. 

 
3.1. Флора и растителни съобщества 

 
Растителността в и около територията на ИП е с азонален характер, 

представена основно от антропохорни и антропофитни растителни видове 
край селища и пътища, включваща плевелни и рудерални видове. Налице 
са отделни участъци с агроценози. 
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Растителната покривка върху терена обект на ИП е бедна на видов 
състав, като обилието ѝ зависи от разнородната представеност на почвения 
слой. При теренните огледи бяха установени основно представители на 
сем. Житни (Poaceae) от родовете ливадина (Poa), власатка (Festuca spp.) и 
миши див ечемик (Hordeum murinum), както и видове от различни други 
семейства – влакнеста глушина (Vicia hirsuta), горски слез (Malva 
sylvestris), обикновена коприва (Urtica dioica), синя жлъчка (Cichorium 
inthybus), змийско мляко (Chelidonium majus), татул (Datura stramonium), 
росопас (Fumaria officinalis), средна звездица (Stellaria media), цикутово 
часовниче (Erodium cicutarium), обикновен рожец (Senecio vulgaris), репей 
(Arctium sp.), живовляк (Plantago sp.) и глухарче (Taraxacum sp.). На терена 
се намират и неголям брой ниски дървета, главно върби крехка върба (Salix 
fragilis) по края на бившата кариера. Не бяха открити редки или защитени 
растителни видове. Oколните на концесионната площ терени са заети от 
подобни тревисти съобществаселскостопански дейности. 

 
Прогноза на въздействието 
Вследствие дейностите, предмет на ИП се очаква унищожаване на 

рудералната растителна покривка в районите касаещи кариерната 
разработка и  спомагателните зони за първоначална обработка на 
материала.  
 

3.2. Фауна 
 

В зоогеографско отношение по-голямата част от фауната в района, 
обект на ИП, се отнася към европейския комплекс. Характеризира се с 
беден видов и количествен състав, основно поради антропогенния натиск. 
При изследването на терена се установиха животински видове основно от 
аграрния и полския ландщафти, като не се наблюдаваха редки или 
защитени такива.  
 

3.2.1. Безгръбначни животни 
 
Теренът представлява открита площ с неравномерно разпределена 

тревиста рудерална растителност и отделни малки селскостопански площи. 
Като най-многобройни по видов състав бяха установени представителите 
на разред Пеперуди (Lepidoptera), следвани от правокрилите (Orthoptera) и 
твърдокрилите (Coleoptera) насекоми. При обходите на мястото не бяха 
наблюдавани представители на редки и/или застрашени безгръбначни 
видове. 
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3.2.2. Гръбначни животни 
 
3.2.2.1. Риби 
 
В терена не съществуват открити водни площи, поради което няма да 

има пряко засягане на представители на този клас животни. Установената 
при геоложкото проучване липса на връзка на достигнатите за добив 
дълбочини с подземните води не предполага и косвено въздействие върху 
ихтиофауната на съседната до кариерата р. Първенецка. 

 
 
 
 
3.2.2.2. Земноводни и Влечуги 
 
От тези два класа бяха наблюдавани единствено представители на 

зеления гущер (Lacerta viridis) и голям стрелец (Dolichophis caspius). 
Увеличеното антропогенно влияние, вследствие на човешко присъствие и 
дейности е причина за незначителния видов и числен състав на 
земноводните и влечугите. 

 
3.2.2.3. Птици 

 
При теренният оглед бяха наблюдавани типични за откритите 

пространства и антропогенизираните терени птици: качулати чучулиги 
(Galerida cristata), сврака (Pica pica), сива врана (Corvus cornix), яребици 
(Perdix perdix), сиво каменарче (Оenanthe oenanthe) на прелет и кос (Turdus 
merula). Не бяха установени и не се предполага присъствие на редки 
видове птици. 

 
3.2.2.3. Бозайници 
 
При теренните проучвания не бяха установени представители на клас 

Бозайници. Теренът предполага наличието на обикновени видове за 
полския и аграрен ландшафт, като източноевропейски (белогръд) таралеж 
(Erinaceus concolor), белокоремна белозъбка (Crocidura leucodon), раздред 
Прилепи (Chiroptera), див заек (Lepus capensis), планинско (белозъбо) 
сляпо куче (Nannospalax leucodon), полска мишка (Apodemus agrarius), 
домашна мишка (Mus sp.), обикновена сива полевка (Microtus arvalis), 
лисица (Vulpes vulpes), язовец (Meles meles). 
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Прогноза на въздействието 
 
Вследствие дейностите, предмет на ИП се очаква засягане основно 

на безгръбначна фауна в районите, касаещи кариерната разработка и  
спомагателните зони за първоначална обработка на материала. Голяма част 
от другите животински видове ще бъдат изтласкани в съседните райони, 
които са с подобна характеристика на обитание. Поради увеличеното 
шумово замърсяване се очаква отблъскване на по-едрите и чувствителни 
към антропогенно присъствие животински видове (полска яребица, фазан, 
див заек, лисица, язовец) в отдалечени от територията места. 

 
 

4. Почва. 
 

Основният тип почви на територията, в която ще се реализира ИП, са 
лесивираните (Luvisols), с подтип канелени лесивирани (Chromic Luvisols). 
Те са плитки, сухи и на места ерозирани. Повърхностният хоризонт се 
характеризира с канелен цвят, песъчливо-глинест механичен състав и 
нездрава структура. Лесивираните канелени горски почви се образуват под 
влияние на добре развита горска растителност. Основният процес, под 
влияние на който се осъществява сега формирането и еволюцията на тези 
почви , е лесивирането. Главният резултат от лесивирането е образуването 
на два основни генетични хоризонта в почвения профил на лесивираните 
почви-горен, който е обеднял на глина и хумус, относително обогатен на 
силициев двуокис и неизветрели парченца първичните минерали, който се 
нарича елувиален лесивиран и среден, който е обогатен на глина и се 
нарича илувиален глинесто-акумулативен. Елувиалният хоризонт 
обикновено е светъл по цвят, особено при силно лесивираните почви, а 
илувиалния, в зависимост от формата на железните съединения в глината, 
обикновено е кафениково или червениково оцветен. Като съпътстващ 
процес е ясно изразено вътрепочвеното глиносване в средната част на 
почвата.  

Данни за оценка състоянието на почвите в България, в частност в 
разглеждания район се предоставят от Националната система за 
екологичен мониторинг (НАСЕМ). 

Съгласно разработената през 2004 г. и утвърдена от Министъра на 
околната среда и водите програма, почвеният мониторинг се осъществява в 
три нива: 

Наблюденията по І ниво (широкомащабен мониторинг) се извършва 
в равномерна мрежа 16х16 км, и предоставят данни за оценка състоянието 
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на почвите по следните показатели - 9 тежки метали и металоиди, общ 
азот, фосфор, органичен въглерод, активна реакция на почвата (pH) 
електропроводимост, нитратен азот, общ въглерод и устойчиви органични 
замърсители -16 PAH, 6 PCB, 15-хлор органични замърсители, обемна 
плътност. Периодичността на наблюдение - 5 години. 

Наблюденията по ІІ ниво са ориентирани към регионални 
проявления на деградационни процеси – вкисляване и засоляване. 

Наблюденията по ІІІ ниво се идентифицират с т.н. локални почвени 
замърсявания, в рамките на който следва да се извършва инвентаризация 
на площи със замърсена почва.  

Съгласно проведената оценка от почвения мониторинг в района на 
Пловдивска област, според годишния доклад на РИОСВ Пловдив,  почвите 
в района са в добро екологично състояние по отношение на запасеност с 
биогенни елементи /органично вещество, съдържание на тежки метали и 
металоиди и устойчиви органични замърсители (полиароматни 
въглеводороди, полихлорирани бифенили и хлорорганични пестициди). 

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 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 са в рамките на средните за страната стойности. 

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

Мерките за опазване на почвите включват 8 идентифицирани 
„заплахи“ за отрицателни въздействия: ерозия, вкисляване, засоляване, 
уплътняване, намаляване на почвеното органично вещество, замърсяване, 
запечатване и свлачища.  

Ерозията е процес, който механично уврежда почвите, като 
унищожава хумусния слой, което води до намаляване на почвеното 
плодородие.  

Наблюдението на интензитета и размера на площите, подложени на 
ерозия, се извършва от ИАОС към МОСВ. По отношение на територията 
на ИП няма налична информация за засегнати площи, местоположение и 
развитие на ерозионни процеси. 

Засоляването на почвите е процес, при който се увеличава 
съдържанието на водноразтворимите соли в почвата и/или съдържанието 
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на обменен натрий. По-голяма част от засоляването се дължи на естествени 
причини – по-високото ниво на подпочвените води. Това е резултат от 
влошените условия на естествен дренаж в равнинни райони с периодични 
летни засушавания. Засолените почви в нашия регион са под формата на 
петна в асоциация с почви, които са с високо естествено плодородие. В 
районите с най-силна степен на развитие на процеса, засоляването е 
основна причина за изоставяне на площи с високо потенциално 
плодородие като ниско ефективни. 

В района на ИП няма пунктове за почвен мониторинг от 
Функционална подсистема „Контрол и опазване на почвите от засоляване” 
и няма данни. 

Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци върху почвената 
повърхност (строителни, битови, промишлени и селскостопански 
отпадъци) е един от източниците на замърсяване и увреждане на почвите 
на региона. В близост до територията на ИП не са официално 
регистрирани нерегламентирани депа за отпадъци. 

 
 

5. Земни недра 
 
Находище „Иванчовата чука“ се намира на 1500 м северно от с. 

Първенец, от 15 до 25 м западно от дигата и от 60 до 85 м западно от левия 
бряг на коритото на р. Първенецка (Дермендере), землище на с. Първенец, 
община Родопи, област Пловдив. 

Релефът на находището е равнинен, с денивилация 10 м, при 
надморска височина от 185 м до 195 м, с наклон на север, около левия бряг 
на коритото на р. Първенецка, която го отводнява. 

Находището е разделено на два участъка: „Иванчовата чука-запад“ и 
„Иванчовата чука-изток“.  

 
Стратиграфия и литология на района 
 
ДОКАМБРИЙ 
 
Родопска надгрупа. Тя се състои от три групи – Рупчоска, Ситовска и 

Асеновградска и изгражда северните склонове на Централните Родопи: 
Рупчоска група. Южно от площта се разкриват скалите на тази група. 

Изградена е от мигмитизирани плагиоклазови гнайси с тела от 
ортоамфиболити на Богутевската плагиогнайсова свита и пъстра 
алтернация от биотитови и двуслюдени гнайси, гнайсошисти и шисти на 
Въчанската пъстра свита. Поради тектонската обработка на скалите, 
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границата между свитите не е ясна, затова, тя се разглежда като 
неразчленена Рупчоска група. 

Комплексът на метаултрабазитите, свързан с Родопската надгрупа, 
изгражда серпентинови тела по северния склон на Централните Родопи, 
между Асеновград и с. Брестовица, южно от площта. Те асоциират с 
амфиболитите и метагабрата от пъстрите свити. 

 
ГОРНА КРЕДА 
 
Субвулкански тела и дайки от диоритови порфирити. В района, южно 

от площта се разкриват две тела от диоритови порфирити до гранит 
порфири, които пресичат докамбрийските метаморфити.  

 
ПАЛЕОГЕН 
 
Теригенно – пирокластична задруга. Южно от площта, тя 

представлявa редуване на пясъчници, мергели, варовици, риолитови туфи и 
туфити.  

Брекчоконгломератна задруга. Югозападно от площта, тя е 
представена от полигенни брекчоконгломерати.  

Задруга на мраморните брекчи. Югозападно от площта, тя е 
представена от мраморни брекчи и брекчоконгломерати. Прослоява се от 
пясъчници. 

 
КВАТЕРНЕР 
 
Пролувиални образувания. Разкриват се в и около проучвателната 

площ. Те са в подножията на склоновете, засебени като наносни конуси, 
изградени от песъчливо – глинесто – землиста маса с несортирани валуни, 
чакъли, гравий и пясъци. Дебелината им е до 67 м.  

Предмет на проучването свързано с ИП са част от алувиалните 
отложения   на незаливна тераса на р. Първенецка. Те изграждат находище 
„Иванчовата чука”, чието полезно изкопаемо са пясъците и дребните 
чакъли, разположено от 15 до 25 м западно от дигата и от 60 до 85 м 
западно от левия бряг на коритото на реката. Изградени са от биотитови, 
двуслюдени и очни гнайси, гнайсошисти и шисти, серпентинити, 
пегматити, метагабра, амфиболити, диоритови порфирити, мраморни 
брекчи и брекчоконгломерати, риолитови туфи, кварц, мрамори и др. 
Късовете с вид на огладени плочи са предимно от гнайсошисти и шисти. 
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Дебелината на отложенията варира в границите от 30 до 40 м. Над него се 
разполага откривка от почвено – делувиален слой и глини.  

 
Тектоника на района 
 
Районът, в който се намира площта, се характеризира със сложен 

геоложки строеж, чиято характеристика се дава от налагането на няколко 
структурни плана, които отразяват тектонските движения на 
докамбрийския и фанерозойския мегаетапи. Покритата с кватернерни 
образувания площ (около 80%), също има много сложен тектонски строеж, 
доказан по геофизични данни и чрез сондажи, прокарани в Пловдивското 
поле. 

В тектонско отношение, района се определя от Маришката разломна 
зона, която обхваща значителни площи от Пловдивското понижение, 
където скалите маркиращи движенията от различни епохи, са покрити от 
плиоценско – кватернерни отложения. Ширината на разломната зона е 
около 15 – 20 км. По тази зона Горнотракийския грабен граничи с 
Родопския масив. 

Разломите от Севернородопската разломна зона са групирани в три 
системи: СЗ (290 – 310º), СИ (20 – 40º) и почти И – З (260 – 280º). Най 
добре е представена първата система. Всички разломи от нея и от третата 
система са стръмнозападащи, вертикални или наклонени под ъгъл 65 – 85º, 
проявени като северно и южновергентни разседи или възседи. В 
разломните зони, скалите са силно смачкани, на места напълно притрити, 
съпроводени с тектонски брекчи, глини и харниши. Множеството напречни 
разломи, проявили се през различни времена в дислокацията, са я 
нацепили на по малки или по големи блокове, при движението, на които се 
е оформила пъстрата структурна мозайка по северния склон на Родопите. 
Такава единица е Чернивръшкия хорст, който на запад продължава в 
Бесапарски ридове, разкриващи се южно от площта. 

При развитието на Севернородопската разломна зона, част от 
Маришката, тя многократно е била консолидирана с магматично насищане, 
през различни периоди от време, като най активните зони в нея са се 
измествали на север. В районът, попадат части на Пловдивското 
понижение, което продължава да се развива и през кватернера. 

 В тектонско отношение обликът на района се определя от 
Маришката и Севернородопската разломна област, като по-конкретно, 
разглежданата територия попада в южните части на Пловдивското 
понижение, което като негативна структура продължава да се развива и 
през кватернера. 
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По сеизмоложкото райониране на България максималните изосети са 
от IX степен по скалата на Медведев – Шпонхойер – Карник (MSK64), 
сеизмичен коефициент 0,27. 

 
Геоложки строеж на находището 
 
Дебелината на пясъците и баластрата в участък „Иванчовата чука-

запад“ е от 0,8 m до 7,1 m, средна дебелина 3,7 m и средна откривка 0,9 m. 
Дължината на западния участък е до 300 m, а ширината до 80 m. 

Дебелината на пясъците и баластрата в участък „Иванчовата чука-
изток“ е от 1,0 m до 7,1 m, средна дебелина 3,7 m и средна откривка 0,8 m. 
Дължината на източния участък е до 900 m, а ширината до 540 m. 

Запасите са изчислени до кота 178 m. Гореописаните средни данни за 
параметрите на участъците, не включват и данните за ресурсите в тях. 

Ресурсите са подвесени под запасите и се разполагат между нива 178 
m и 173 m. Подложката на баластрата не е достигната. Вместващи скали са 
почвите и глините, залягащи над пясъците и баластрата. 

Над полезното изкопаемо се разполага откривка, изградена от: 
глинесто – песъчлива почва, залягаща над фини охрени песъчливи глини с 
редки скални включения с гравийни размери. Дебелината на откривката в 
шурфите и кариерите варира от 0,6 m до 5,4 m, средна дебелина от 1,0 m. 

Находището е част от холоценските алувиални и алувиално-
пролувиални отложения (образувания) на заливни и надзаливни тераси, 
характерни за излаза на родопските реки в Горнотракийската низина, 
изградени от пясъци, чакъли и гравий. Класифицирането на наслагите на 
реката е по данни от геоложката карта на България в М 1:100000 (Д. 
Кожухаров и колектив, 1992), картен лист Пловдив. 

В площта са установени алувиалните образувания на Кватернера  в 
първа надзаливна тераса на левия бряг на р. Първенецка, а в тях са 
установени находище на пясъци и чакъли, годни за добив на кварц-
фелдшпатови пясъци и дребни чакъли, годни за пълнежи на бързи филтри 
за пречистване на води за промишлени нужди. 

Алувиалните отложения са представени от валунно – чакълни, 
чакълни, гравийни, песъчливи и глинести материали, формирани от: 
ерозията на вулканските, метаморфни и интрузивните скали в района на 
селата Храбрино, Лилково и др., както и от транспорта им и с 
последващата обработка от р. Първенецка и притоците ѝ. В долното й 
течение, материалите постепенно издребняват и се налагат гравиите и 
пясъците. Свързващата им маса е песъчливо – глинеста или глинесто – 
алевритна. Гравиите и пясъците имат полимиктов, кварц – фелдшпатов 
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състав и жълтеникав до сивожълтеникав цвят. Глините са 
монтморилонитов тип. 

По данни от шурфите, кариерните гнезда и старата кариера, 
находището е изградено от хоризонтално залягащи пластове: от 0,0 до 0,4 
m, почва; от 0,4 до 1,6 m, глини; от 1,6 до 4,3 m, дребно- до среднозърнести 
сивобежови пясъци с неиздържани лещи гравий; от 4,3 до 12,5 m, баластра 
от бежовожълтеникави дребно до среднозърнести пясъци и заоблени, 
разнокъсови чакъли. В целия интервал се наблюдават хоризонтални 
прослойки (от 0,1 до 0,15 m) от дребно- до среднозърнести сивобежови 
пясъци, разделени от неиздържани лещи гравий. Чакълите и редките 
валуни са изградени от биотитови, двуслюдени и очни гнайси, 
гнайсошисти и шисти, серпентинити, пегматити, метагабра, амфиболити, 
диоритови порфирити, мраморни брекчи и брекчоконгломерати, риолитови 
туфи, кварц, мрамори и др. Късовете с вид на огладени плочи са предимно 
от гнайсошисти и шисти. 

Средното обемно тегло на баластрата в насипно състояние е 1.7 т/м3, 
при коефициент на разрохване 1,1 m, средното обемно тегло на баластрата 
в находището е 1.87 т/м3. 

Над полезното изкопаемо се разполага откривка, изградена от: 
глинесто – песъчлива почва, залягаща над фини охрени песъчливи глини с 
редки скални включения с гравийни размери. Дебелината на откривката в 
шурфите и кариерите варира от 0,6 m до 5,4 m, средна дебелина от 1,0 m. 

При предварителното геоложко проучване подложката на баластрата 
не е достигната. 

 
 
Геологопроучвателни работи 
 
Проектирани са 30 броя шурфи с общ линеен обем 150 m, изкопани 

са 36 броя шурфи с общ линеен обем 185,8 m. При разполагането на 
щурфите беше взет предвид правния статут на площта, използването на 
зоната около черните пътища и изискванията на инвеститора за дебелината 
на откривката. Тези обстоятелства са причината да бъде неправилна 
мрежата на шурфите. 

Изградена е опитна кариера в западното кариерно гнездо в 
централния фланг на площта. При огледа се установи баластра на дъното и 
в бордовете на гнездото. Преди добива е разчистен стар насип. От опитната 
кариера е изкопана баластра, като към нея се добави баластра от шурфите: 
при изкопаването им, след навлизане в полезното изкопаемо, багериста 
натоварва по 1 кофа баластра от шурф на автосамосвал, която се добави 
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към депото в кариерното гнездо, така е съставена първата сборна валова 
проба. Другите четири валови проби са съставени от материал на 
разделените на групи шурфи. Общо, изчисленият обем на 5 броя сборни 
валови проби от баластра е 97 м3. 

Изводи от интерпретацията на данните за геоложкия строеж на 
проучвателната площ: пясъците и баластрата са отнесени към алувиалните 
отложения на кватернера; подложката на баластрата не е достигната; 
продуктивния хоризонт е изграден от пласт пясъци и залягащ под тях 
баластров пласт с тънки пластове и лещи от пясъци. Вместващи скали са 
почвите и глините, залягащи над пясъците и баластрата. 

Шурфите са опробвани секционно, с браздови проби със сечение с 
размери 20/30 см в полезното изкопаемо, дължина на секцията по преценка 
на геолога, при което се отбива и дебелината на откривката. 

 
Табл. 12. Данни от опробваните шурфи 
 

№ по 
ред 

Изработка Дълбочина Откривка Полезно 
изкопаемо 

Кота 
устие 

Кота 
долнище 

1
1 

Ш1 12,5 1,1 11,4 186.2 173.7 

2
2 

Ш2 6,0 0,2 5,8 185.7 179.7 

3
3 

Ш3 6,4 0,7 5,7 184.9 178.5 

4
4 

Ш4 6,1 1,2 4,9 185.2 179.1 

5
5 

Ш5 5,0 1,0 4,0 186.2 181.2 

6
6 

Ш6 2,5 0,0 2,5 180.7 178.2 

 
7

7 
Ш7 6,5 0,2 6,3 189.3 182.8 

8
8 

Ш8 5,5 1,2 4,3 187.9 182.4 

9
9 

Ш9 5,0 1,4 3,6 187.7 182.7 

1
10 

Ш10 5,0 0,6 4,4 186.7 181.7 

11 Ш11 4,5 0,6 3,9 193.8 189.3 
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№ по 
ред 

Изработка Дълбочина Откривка Полезно 
изкопаемо 

Кота 
устие 

Кота 
долнище 

1
12 

Ш12 5,1 0,4 4,7 195.0 189.9 

1
13 

Ш13 4,8 0,6 4,2 192.3 187.5 

1
14 

Ш14 4,5 0,8 3,7 192.4 187.9 

1
15 

Ш15 5,5 0,3 5,2 188.1 182.6 

1
16 

Ш16 5,6 0,4 5,2 187.1 181.5 

1
17 

Ш17 6,0 0,8 5,2 188.9 182.9 

1
18 

Ш18 5,5 0,6 4,9 192.2 186.7 

1
19 

Ш19 8,0 0,6 7,4 190.7 182.7 

2
20 

Ш20 5,8 1,2 4,6 185.8 180.0 

2
21 

Ш21 6,2 1,1 5,1 186.6 180.4 

2
22 

Ш22 6,0 1,0 5,0 186.3 180.3 

2
23 

Ш23 6,0 0,2 5,8 185.8 179.8 

2
24 

Ш24 6,0 1,6 4,4 187.4 181.4 

2
25 

Ш25 7,0 0,0 7,0 189.9 182.9 

2
26 

Ш26 4,0 0,0 4,0 181.9 177.9 

2
27 

Ш27 3,4 0,0 3,4 181.4 178.0 

2
28 

Ш28 2,3 0,0 2,3 180.4 178.1 

2
29 

Ш29 5,1 0,7 4,4 193.0 187.9 

3
30 

Ш30 6,0 5,4 0,6 185.9 179.9 

3
31 

Ш31 
2,0 0,3 1,7 187.3 185.3 

3
32 

Ш32 
2,6 0,3 2,3 186.5 183.9 



Доклад за ОВОС за ИП „Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в 
концесионна площ „Иванчовата чука“ (210.249 дка), землище на с. Първенец, община Родопи, 

област Пловдив” 
 
 

 
 

78 

№ по 
ред 

Изработка Дълбочина Откривка Полезно 
изкопаемо 

Кота 
устие 

Кота 
долнище 

3
33 

Ш33 
2,4 0,3 2,1 187.1 184.7 

3
34 

Ш34 
2,3 0,3 2,0 187.5 185.2 

3
35 

Ш35 
6,0 1,3 4,7 187.0 181.0 

3
36 

Ш36 
2,7 0,3 2,4 187.0 184.3 

Общо 185.8 26.7 159.1   
Средно 5.2 0.7 4.4   

 
 
Почвата, глините под нея, под тях пласта от пясъци и баластровия 

пласт в находище „Иванчовата чука” имат хоризонтално залягане, 
пластообразна до лещообразна форма, удължена по движението на водите 
на р. Първенецка (р. Дермендере). Пясъците и баластрата съдържат кварц-
фелдшпатови пясъци (аркози) и дребни чакъли (4 мм/26 мм) за пълнеж на 
бързи филтри за пречистване на води за промишлени нужди, те са 
полезното изкопаемо на находището. Общата дебелина на пластовете от 
пясъци и баластра в шурфите и кариерите варира от 0,6 m до 15,1 m, 
средна дебелина от 9,0 m. В Ш1 е установена дебелина (11.4 m) на пясъци 
и баластра до кота 173,7 m. В старата кариера и шурфите №№ 26, 27 и 28 в 
нея, имат обща дебелина на пясъците и баластрата от 15,1 m. 

 
 
Хидрогеоложка характеристика 
 
По хидрогеоложката подялба на България, районът на находището е 

в Централна Южна България, поречие Средна Марица. По 
хидрогеоложкото райониране е към Междинна област, Пловдивски 
подрайон. 

В алувиалните отложения са акумулирани основно порови води, с 
безнапорен характер. Дебелината им се променя в широки граници от 2,26 
m до 95,70 m. Те се подхранват от р. Първенецка, от нейните притоци и от 
деретата на Родопите, от инфилтрацията на валежни води и локално от 
пукнатинни води, дрениращи се по тектонските нарушения от южната 
планинска верига. Посоката на поровите води в отложенията следи наклона 
на терена, който е от юг на север към р. Марица. 
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Коефициентът на водопроводимост е с най често срещани стойности 
в диапазона 700 – 1500 m2/d. По химичен състав водите са 
хидрокарбонатно – калциево – магнезиеви; хидрокарбонатно – сулфатно – 
калциево – магнезиеви до хидрокарбонатно – сулфатно – хлорно – 
калциево – магнезиеви, с минерализация от 0.2 до 0.8 gr/l. Общата твърдост 
на водите в района варира от 3.9 до 8.4 mgr. екv/l, която ги определя като 
умерено меки до твърди. 

В периода на проучване не беше установен водоприток в 
изработките. Проучените запаси и ресурси са над стационарното водно 
ниво.  

 
Качествена характеристика на пясъците и чакълите 
 
За изследване компонентите на баластрата в естествено състояние са 

изпитани 10 проби в лабораториите на „ЦИЕС”, гр. Стара Загора. 
Резултатите от изпитванията са в таблица № 4. 

По БДС EN 933 1:2012, компонентите на баластрата са: глини с 
частици до 0,1 mm; пясъците със зърна от 0,1 mm до 4 mm; чакълите с 
късове от 4 mm до 80 mm; валуните с късове над 80 mm. 

Глинестата компонента включва бучките глина (1%); отмиваемите 
частици и 75 % (по данни от лабораторията) от финните частици, сумата е    

Пясъчната компонента включва пясъците и 25 % (по данни от 
лабораторията) от финните частици, сумата е  67,8 %.  

По данни от лабораторията, средното съдържание на компонентите 
на баластрата са: глини 5,4%; пясъци 67,8%; чакъли 26,8%. Средното 
обемно тегло на баластрата в насипно състояние е 1,7 т/м3, при 
коефициент на разрохване 1,1 м, средното обемно тегло на пясъците и 
баластрата в находището е 1,87 т/м3. 

По данни от лабораторните изследвания на минералния състав на 
пясъците: кварц 54%, фелдшпати (албит + микроклин) е 39% и примеси 
7%, те се отнасят към типичните кварц-фелдшпатови пясъци. Съставът на 
пясъците е типичен и за т. н. аркозни пясъци, които са съставени предимно 
от кварц и фелдшпати. Минималното съдържание на фелдшпати в 
пясъците, за да бъдат те отнасяни към аркозните пясъци според различните 
автори е различно и равно на 12.5%, 20%, 25%, 30 %. Съгласно Петиджон и 
др., 1976 (Андреевич, М. , Ст. Попов, 1988) минималното съдържание на 
фелдшпати в аркозните пясъци е 25%. Счита се, че в аркозните пясъци 
съдържанието на фелдшпати варира от 25 до 75%, на кварц – от 25 до 75%, 
при допустимо наличие на други примеси до 25% (Андреевич, М., Ст. 
Попов, 1988). 
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Полезното изкопаемо на находището са кварц-фелдшпатовите пясъци 
(аркози) и дребните чакъли (4 mm/26 mm), съдържащи се в пластовете от 
пясъци и баластра. 

№ 24, съставена от промити в ТМСИ, пясъци от шурфите и опитната 
кариера. Изпитваните проби за съдържание на минерални компоненти в 
пясъци от шурфите и опитната кариера показват следното съотношение: 
кварц - 54%; фелдшпати (албит + микроклин) - 39%; примесни компоненти 
-  7%, тоест това са кварц-фелдшпатови пясъци, а също и типични аркозни 
пясъци. 

Кварц-фелдшпатови (аркозни) пясъци и дребни чакъли (4 mm/26 
mm) за пълнеж на бързи филтри за пречистване на води. Общото им 
количество, по данни от техноложкото изследване, е 72%. Те трябва да 
отговарят на изискванията на чл. 4 и чл. 6 от Наредба № 25/2005 г., ДВ, бр. 
64/2005 г.; изменен бр. 80/2005 г. Взети са 4 броя сборни проби пясъци и 
баластра, които са сепарирани и промити. От всяка проба промити кварц-
фелдшпатови пясъци и дребни чакъли, чрез квартоване са отделени 4 броя 
проби. Те са изпитани в „Национален център по радиобиология и 
радиационна защита“ („НЦРРЗ“) към Министерството на 
здравеопазването. Центърът издаде сертификати за контрол, че промитите 
кварц-фелдшпатови пясъци и дребни чакъли (4 mm/26 mm) отговарят на 
изискванията на чл. 4 и чл. 6 от Наредба № 25/2005 г. и са годни за пълнеж 
на бързи филтри за пречистване на води. 

Кварц-фелдшпатови (аркозни) пясъци и дребни чакъли (4 mm/26 
mm) за пълнеж на бързи филтри за пречистване на промишлени води. За 
инвеститора, който се базира на изискванията на БДС 14963-80 „Вода за 
пиене и за промишлени нужди, материали за пълнежи на бързи филтри“, 
описани в съгласуваните кондиции, промитите кварц-фелдшпатови пясъци 
и дребни чакъли (4 mm/26 mm), произведени от пясъците и баластрата, ще 
са годни за пълнежи на бързи филтри за води за промишлени нужди, ако 
отговарят на следните изисквания: съдържание на кварцови зърна над 50%; 
средно съдържание на бучки глини и други примеси до 1.5%; фракциите за 
пълнеж на бързи филтри да са от 0.4 mm/26 mm. Промитите кварц-
фелдшпатови пясъци и дребни чакъли (4 mm/26 mm) са годни за пълнеж на 
бързи филтри за пречистване на промишлени води, защото: съдържанието 
на кварцовите зърна е 54%; средното съдържание на бучки глини и други 
примеси е 1% (таблица № 4), а при промитите материали ще бъде под 1%; 
на пазара ще се предлагат фракции за пълнеж на бързи филтри с размер 0.4 
mm/26 mm. 

Средни и едри чакъли или едри добавъчни материали за пътни 
основи. Те трябва да отговорят на изискванията на БДС EN 13242:2002 + 
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A1:2007 и БДС EN 13242:2002 + A1:2007/NA:2012. Взети са три проби №№ 
11а, 12а и 13а, включващи средни и едри чакъли (общо 15% в баластрата 
по данни от техноложкото изследване), които са изпитани за пътни основи 
в „Контрол“ ООД, гр. Хасково. Съгласно изводите в лабораторните 
протоколи, средните и едрите чакъли са годни за пътни основи. 

 
 
Техноложка характеристика на пясъците и чакълите 
 
Проведено е полево техноложко изследване през октомври 2013 г. за 

изследване годността на пясъците и баластрата за добив на кварц-
фелдшпатови пясъци и дребни чакъли (4 mm/26 mm) за производство на 
пълнежи на бързи филтри за пречистване на води за промишлени нужди. 

Полезното изкопаемо, кварц-фелдшпатови пясъци и дребни чакъли 
(4 mm/26 mm), по „Номенклатура полезни изкопаеми”, може да се отнасе 
към „Кварцови пясъци за филтрационни цели (045)”, но трябва да се 
въведе ново полезно изкопаемо „Пясък и дребен чакъл за филтрационни 
цели“. 

Техноложкото изследване се състои от: добив на баластра от 
шурфите и опитната кариера и съставяне на 5 броя сборни валови проби. 
Пробите се обработват в ТМСИ до гр. Кричим, собственост на фирма 
„Дюлгер“ ООД. 

От промитите пясъци и чакъли на валовите проби са взети чрез 
квартоване проби за окачествяването им за пълнеж на бързи филтри за 
пречистване на води за промишлени нужди. 

Целта на техноложкото изследване е набиране на представителни 
данни за количествата (в проценти): на естествените загуби при добива, на 
количествата пясък, чакъли, валуни и глини в пласта от пясъци и в пласта 
от баластра. Данните от изводите на комисията са показани в протокол, 
приложен към доклада. 

-пясъците и баластрата на находището са годни за добив на кварц-
фелдшпатови пясъци и дребни чакъли (4 mm/26 mm), общо 72%, които 
след промиване в ТМСИ, са годни за пълнеж на бързи филтри за 
пречистване на води, съгласно изискванията на чл. 4 и чл. 6 от Наредба № 
25/2005 г., ДВ, бр. 64/2005 г.; изменен бр. 80/2005 г. 

-промитите кварц-фелдшпатови пясъци и дребни чакъли (4 mm/26 
mm) са годни за пълнеж на бързи филтри за пречистване на промишлени 
води, съгласно изискванията на инвеститора, който се базира на 
изискванията на БДС 14963-80 „Вода за пиене и за промишлени нужди, 
материали за пълнежи на бързи филтри“. 
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- средните и едрите чакъли са годни за пътни основи, общо 15% в 
баластрата, съгласно изискванията на БДС EN 13242:2002 + A1:2007 и БДС 
EN 13242:2002 + A1:2007/NA:2012. 

-валуните са годни за зидария. 
-глините и отмиваемите частици са годни за рекултивация. 
-техноложки, кварц-фелдшпатовите пясъци са 65%; дребните чакъли 

са 7%; средните и едрите чакъли са 15%; валуните са 1%; глините с 
отмиваемите частици са 9%; експлоатационните загуби са 3%. Общата 
използваемост на баластрата е 97%. 

 
Табл. 13. Средни параметри на откривката, ресурсите и запасите от пясъци 

и чакъли по блокове, участъци и категории в находище „Иванчовата чука“ 
 

№ на блока и 
категория на 
запасите и 
ресурсите 

Площ на 
блока от 
план на 
запасите и 
ресурсите, 
м2 

Средна 
дебелина на 
откривката 
в блока, м 

Средна 
дебелина на 
полезното 
изкопаемо в 
блока, м 

Обем на 
откривката, 
м3 

Обем на 
запасите и 
ресурсите, 
м3 

участък „Иванчовата чука – изток“  
Бл. 1 [111] 144875 0.8 3.7 115900 536038 

Бл. 2 [122] 28510 1.9 11.0 54169 313610 

Бл. 3 [122] 144875 0.0 5.0 0 724375 
[122] 173385 0.3 6.0 54169 1037985 
[111]+ 122] 173385 1.0 9.0 170069 1574023 
Бл. 4 [332] 144875 0.0 5.0 0 724375 
Бл. 5 [332] 28510 0.0 5.0 0 142550 
[332] 173385 0.0 5.0 0 866925 
[111]+122]+ 
[332] 

173385 1.0 14.0 170069 2440948 

участък „Иванчовата чука – запад“  
Бл. 6 [111] 23815 0.9 3.7 21434 88116 
Бл. 7 [122] 24553 0.0 5.0 0 122765 
[111] +[122] 24553 0.9 8.6 21434 210881 
Бл. 8 [332] 24553 0.0 5.0 0 122765 
[111]+[122]+ 
[332] 

24553 0.9 13.6 21434 333646 

находище „Иванчовата чука“ 
[111] 168690 0.8 3.7 137334 624154 

[122] 197938 0.3 5.9 54169 1160750 

[111] + [122] 197938 1.0 9.0 191503 1784904 
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№ на блока и 
категория на 
запасите и 
ресурсите 

Площ на 
блока от 
план на 
запасите и 
ресурсите, 
м2 

Средна 
дебелина на 
откривката 
в блока, м 

Средна 
дебелина на 
полезното 
изкопаемо в 
блока, м 

Обем на 
откривката, 
м3 

Обем на 
запасите и 
ресурсите, 
м3 

[332] 197938 0.0 5.0 0 989690 
[111]+[122]+ 
[332] 

197938 1.0 14.0 191503 2774594 

Отношение на количеството откривка към количеството запаси е 1:9.3. 
Коефициент на откривката 0.1; Обща използваемост 97 %. 

 
Запасите, ресурсите и откривката са изчислени по метода на 

геоложките блокове. В участък „Иванчовата чука-изток“ са оконтурени 5 
блока. В участък „Иванчовата чука-запад“ са оконтурени 3 блока. Запасите 
са в категория: „Доказани запаси“ [111] и „Вероятни запаси“ [122], а 
ресурсите са „Предварително установени ресурси” [332]. Дъното на 
„Доказаните запаси“ [111] е кота 183 m. Основанието, долната им граница 
свързва дъната на изработките или е над дъното им. 

„Вероятни запаси“ [122] са подвесени до кота 178 m. Основанията, 
има установена баластра: в Ш1 до кота 173,7 m, в Ш3 до кота 178,5 m, в 
Ш26 до кота 177,9 m, в Ш27 до кота 178,0 m, в Ш28 до кота 178,1 m, а 
дъното на старата кариера има кота 180 m. 

„Предварително установени ресурси” [332] са подвесени до кота 173 
m. Основанието, има установена баластра в Ш1 до кота 173,7 m. 

 
Прогноза на въздействието  
 
При предвидените дейности в ИП ще се изземват полезни изкопаеми 

от района – пясък и чакъл, като се очаква промяна в геоложката структура 
на местността. Тя ще бъде подложена на антропогенен натиск: разкриване, 
разрушаване, изземване, преработка и експорт от територията на баластра. 
При следексплоатационната рекултивация засегнатите терени ще бъдат 
запълнени с материали с различен състав от естествения.  

 
 

6. Води. 
 

6.1. Хидрогеоложки условия и фактори, влияещи върху 
състоянието на водните ресурси. 

 

Районът на проучване попада в границите на Порови води в 
Пловдивското понижение южно от р. Марица. 



Доклад за ОВОС за ИП „Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в 
концесионна площ „Иванчовата чука“ (210.249 дка), землище на с. Първенец, община Родопи, 

област Пловдив” 
 
 

 
 

84 

Както и в останалите части на Горнотракийската депресия, и тук 
основен водоносен хоризонт е кватернерният, развит на площ от около 710 
km2. Водоносни са алувиалните отложения на р. Марица и нейните 
притоци, както и алувиално-пролувиалните отложения от северното 
подножие на Родопите. Тези материали са представени от валуни, чакъли, 
гравий и пясъци, прослоявани от глинести материали. Най-големите 
мощности на водоносния хоризонт са в подножието на Родопския склон - 
при с. Първенец 80-90 m, а непосредствено северно от Асеновград - до 
около 400 m. По химически състав водите са хидрокарбонатни до 
хидрокарбонатно-сулфатни, калциеви до калциево-магнезиеви. На места се 
увеличава натриевата компонента. 

Съгласно хидрогеоложката характеристика на находище „Иванчовата 
чука“, в алувиалните отложения са акумулирани основно порови води, с 
безнапорен характер. Дебелината им се променя в широки граници от 26 м 
до 95.70 м. В периода на проучване не е установен водоприток в 
изработките. Утвърдените запаси и ресурси са над стационарното водно 
ниво на водоносния хоризонт, както е посочено в геоложките разрези по 
профилни линии I, II, III, IV и V. (Приложение 2 - Геоложки разрези по 
профилни линии I, II, III,IV и V на находище на пясъци и чакъли „Иванчова 
чука“). Водите се подхранват от р. Първенецка (Дермендере), от нейните 
притоци и от деретата на Родопите, от инфилтрацията на валежни води и 
локално от пукнатинни води, дрениращи се по тектонските нарушения от 
южната планинска верига. Посоката на поровите води в отложенията следи 
наклона на терена, който е от юг на север към р. Марица. 

Коефициентът на водопроводимост е с най-често срещани стойности 
в диапазона 700 – 1500 m2/d. По химичен състав водите са 
хидрокарбонатно – калциево – магнезиеви; хидрокарбонатно – сулфатно – 
калциево – магнезиеви до хидрокарбонатно – сулфатно – хлорно – 
калциево – магнезиеви, с минерализация от 0.2 до 0.8 gr/l. Общата твърдост 
на водите в района варира от 3.9 до 8.4 mgr. екv/l, която ги определя като 
умерено меки до твърди. 

 
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; 
2. BG3G00000NQ018 - Порови води в Неоген - Кватернер - 

Пазарджик  
– Пловдивския район.  

3. BG3G00000Pt050 - Пукнатинни води - Централно Родопски  
комплекс  
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6.2. Характеристика на подземните 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.  

Водоносният  хоризонт  е изграден  от  гнайсошисти,  гранитизирани  
биотитови  и  двуслюдени  гнайси,  мигматити, шисти, калкошисти, 
прослойки мрамори и има следните основни характеристики: 
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− 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. 

 
Табл. 14. Състояние на подземните водни тела в ИБР, 2017 г. 
 

Код на водно тяло Име на водно 
тяло 

Оценка 
химично 
състояни
е 

Показател 
на 
замърсяван
е* 

Оценка 
количеств
ено 
състояние 

Риск за 
влошава
не 

BG3G000000Q013 Порови води в 
Кватернер – 
Горнотракийс
ка 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 
BG3G00000NQ018 - Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик – 
Пловдивския район – 90,95% експлоатационен индекс. 
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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. 

 
Водоползването в района на ИП е предимно за: 

- обществено питейно- битово водоснабдяване (В и К оператори) , 
основно от ПВТ BG3G00000NQ018 /Порови води в Неоген – Кватернер -
Пазарджик -Пловдивския район/; 

-  за напояване, охлаждане и други цели, основно от ПВТ 
BG3G000000Q013 (Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина). 

При актуализация на икономическата информация за водоползването 
на територията на ИБР, в който попада и територията на ИП, се  отчита 
увеличение на общото водопотребление, в частност увеличение на 
количествата подземна вода, използвана за напояване ( ПУРБ 2016-2021 г.). 

ИБР е единственият басейнов район в страната, който се 
характеризира с възходяща тенденция на изменение на стойността на 
показателя общо количество иззета вода. 

Две от разглежданите ПВТ са определени като водни тела в ИБР със 
значим натиск от водовземане (ПУРБ 2016-2021  г.). 

Код на ПВТ Експлоатационен индекс за ПВТ, % 
BG3G000000Q013 72 
BG3G00000NQ018 122 

 
Територията на ИП не попада в списъка на по-големите обобщени 

системи със значим натиск от водовземане . 
С цел насърчаване ефективното и устойчиво използване на 

подземните води, подобряване екологичното им състояние, БДИБР е 
планирала и изпълнява пакет от мерки, като една от основните е 
преразглеждане, актуализиране и/или прекратяване дейността на 
разрешителните за водовземане. 

Като значими дифузни източници на замърсяване на подземните 
водни тела са определени: 

- Селско стопанство (обработваема земя, трайни насаждения, пасища,  
комплекси от раздробени земеделски земи, естествени тревни 

площи); 
- Мини, хвостохранилища (с площ над 0,25 км 2); 
-  Концесии на находища на индустриални минерали, скално-

облицовъчни материали, строителни материали, твърди горива /въглища/ (с 
площ над 0,25 км2); 

-    Населени места без изградена канализация. 
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При анализа за въздействието върху разглежданите подземни водни тела 

в ПУРБ на БДИБР се откряват три типа въздействия:  
 
- Замърсяване с нитрати и фосфати; 
- Количествено състояние (висок експлоатационен индекс на  

водоползване); 
- Химично замърсяване  с метали и метaлоиди. 

 
 

6.3. Характеристика на повърхностните водни тела. 
 

Разглежданият участък на бъдещата кариерата се намира от 
западната страна на р. Първенецка между с. Първенец и окловръстния път 
на гр. Пловдив, Пловдивска област, на разстояние от 60 до 85 м от водното 
тяло. 

Река Първенецка е десен приток на р. Марица, с дължина 37 км. 
Извира на 1 816 м н.в., на 500 м западно от връх Модър (1 992 m) в рида 
Чернатица на Западните Родопи. Тече в посока север-североизток в 
дълбока, гъсто залесена долина. След село Първенец навлиза в 
Горнотракийската низина, където коритото ѝ е коригирано с водозащитни 
диги. Влива се отдясно в река Марица на 164 m н.в., в западната част на 
Пловдив. Площта на водосборният басейн на реката е 217 km2, което 
представлява 0,4% от водосборния басейн на Марица. Реката е с дъждовно-
снежно подхранване, като максимумът е в периода април-май, а 
минимумът – август-септември. Среден годишен отток при село Храбрино 
– 1,62 m3/s. 

Територията на ИП се намира в обхвата на две повърхностни водни 
тела: Река Първенецка от вливане на река Пепелаша до устие, с код 
BG3MA500R126 и р. Марица от р. Въча до р. Чепеларска, ГК-2, 4, 5 и 6 и 
Марковки колектор с код BG3MA500R217. 

 
Химичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в два 

класа – добро и лошо. Тези водни тела, които отговарят на 
средногодишните стойности на стандартите за качество на околната среда 
(СГС -СКОС) са в добро състояние, а за водните тела, в които се 
констатира превишаване на СГС-СКОС се определя лошо състояние. Във 
водните тела, в които не се извършва мониторинг на приоритетни вещества 
поради липсата на идентифициран натиск, химичното състояние се 
определя като «неизвестно». 
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Оценката на екологичното състояние/потенциал на повърхностните 
водни тела се извършва по класификационна система за биологични и 
физико-химични елементи за качество, и стандарти за качество на околната 
среда за химични елементи и специфични замърсители, включени в 
Наредба No Н-4 от 14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните 
води. 

Екологичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в 
пет класа: отлично, добро, умерено, лошо и много лошо. 

 
Според Доклад за състоянието на водните тела на територията на 

Басейнова дирекция «Източно беломорски район» за 2017 г., състоянието 
на повърхностните водни тела е посочено в табл. 15. 

 
Табл. 15. Състояние на повърхностните водни тела в ИБР, 2017 г. 
 

Код на водно 
тяло 

Име на 
водно тяло Tип* 

Биологични 
показатели 
2017 

Екологично 
състояние/ 
потенциал 
2017 

Химично 
състояние 
2017 

Изместващи 
показатели 2017 

 
 

BG3MA500R
126 

Река 
Първенец
ка от 
вливане 
на река 
Пепелаша 
до устие 

R5 

умерено умерено 
неизвестн
о 

 
 

Макрозообент
ос 

BG3MA500R
217 

р. Марица 
от р. Въча 
до р. 
Чепеларс
ка, ГК-2, 
4, 5 и 6 и 
Марковки 
колектор. 
 

R12 

умерено умерено добро 

Макрозообент
ос, р.Марица 
гр.Пловдив- 
NH4; 
р.Марица 
гр.Пловдив 
1км след ГК- 
NO3, Nобщ, 
PO4, Pобщ 

 
*- Типологията на рекa: R5 - Чакълест полупланински тип   
    R12- Големи равнинни реки 

Анализът на различните видове натиск (източници на замърсяване) 
върху състоянието на водните тела се илюстрира с фиг. 16. 
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Фиг. 22. Видове натиск върху състоянието на водните тела 

 
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. 

Според хидрогеоложката характеристика на находище „Иванчовата 
чука“, изготвена по поръчка на инвеститора, въпреки близкото разстояние 
между концесионния участък и р. Първенецка, не съществува подземна 
водна връзка между тях в рамките на заявената за работа дълбочина. 

По северната граница на територията обект на ИП, преминава ГНК 
Въча – III – Долнокричимски  и канал М-1 по Устинско дере от напоителна 
система „Въча“ (фиг.23) 

ГНК Въча – III – Долнокричимски е с дължина 30385 м, с 
трапецовиден напречен профил, максимално водно количество – начало 3,0 
м3/сек., край – 1,3 м3/сек. И обща площ – 366,50 дка. Водното количество в 
него е непостоянно, като при теренните обходи през ноември 2017 г. и 
септември 2018 г., той беше пресъхнал. 

Канал М-1 по Устинско дере от напоителна система „Въча“ е с 
дължина 12638 м, максимално водно количество –36,0 м3/сек. и обща площ 
– 109,188 дка. 
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Фиг. 23. Схема на съоръженията за доставка на вода Клон Марица – ВС 

Въча и ВС ВЕЦ Марица (водоизточник яз. Кричим) 
 

Зони за защита на водите (ЗЗВ) 
В подземните водни тела има определени зони за защита на водите 

по чл. 119а, ал.1, т. За от Закона за водите (ЗВ). Трите разглеждани 
подземни водни тела са ЗЗВ. 

Табл. 16. Подземни водни тела 
 
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 

 
Защитени са и зоните, в които водите са чувствителни към биогенни 

елементи. Това са зоните, чувствителни към биогенни елементи, 
определени като уязвими съгласно Директива 91/676/ЕИО и зоните, 
обявени като чувствителни съгласно Директива 91/271/ЕИО . 
 

 
Нитратно уязвими зони 
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Те са определени по силата на Директива 91/676/ЕИО (т. нар. 
Директива за нитратите), а в България въз основа и Заповед № РД – 146 / 
25.02.2015 г. на МОСВ. 

Уязвимите зони се определят за защита на водите от биогенно 
замърсване от селскостопански източници. Тези зони са особено важни за 
Източнобеломорски район поради факта, че всички подземни ВТ се 
използват за питейни цели с оглед защита на подземните води и 
съхраняването им като стратегически ресурс за поколенията. Определените 
уязвими зони въвеждат изисквания към животновъдите и земеделците за 
прилагане на добри земеделски практики. 

За Източнобеломорски район тази зона е една, но заема 16 620 км2, 
което представлява 47% от площта на района за басейново управление. 16 
подземни ВТ са свързани с уязвими зони.Към  тях попадат и две от 
подземните водни тела в разглеждания район BG3G000000Q013- Порови 
води в Кватернер - Горнотракийска низина и BG3G00000NQ018- Порови 
води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район, които са 
застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници. 

Разглежданата територия на ИП попада в нитратно уязвима зона. 
 
Чувствителни зони 
Определянето на чувствителните зони цели защита на повърхностнте 

води от повишаване съдържанието на биогенни елементи в тях от 
отпадъчни води от населените места. Чувствителни са  зоните, които 
попадат в следните групи /съгл. Приложение 4, чл.12, ал.1 от Наредба № 
6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни 
и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти/: 

- пресноводни водни обекти, които са еутрофицирани; 
- повърхностни пресни води предназначени за питейно-битови 

нужди; 
- зони в които допълнителното пречистване е необходимо, за да се  

спазят емисионните норми за съответната категория на водите във водния 
обект /приемник на отпадъчните води/.  

Чувствителните зони са определени чрез Заповед № РД 
970/28.07.2003 г. на Министъра на ОСВ.  

Територията на ИП не попада в чувствителна зона. 
Обектът не попада и в І, ІІ или ІІІ пояс на санитарно-охранителна 

зона (СОЗ) около водоизточниците и съоръжения за питейно-битово 
водоснабдяване. Най- близката СОЗ е на 2,7 км от територията на ИП. 
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7. 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. 

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. 
 
 

8. Климат. 
 

Релефът на община Родопи е разнообразен: равнинен, предпланински 
и планински. Преобладават ниско-планинските и равнинните терени. 
Ниско-планинските терени се характеризират с обширни заравнености и с 
гъста, дълбоко врязана хидрогеографска мрежа. Високо-планинските 
терени на община Родопи обхващат част от северните склонове на 
планината, които са стръмни и на височина достигат до 1500 м. надморско 
равнище. В климатично отношение районът не е еднороден. В равнинните 
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територии, средната годишна температура е около 18°С. Средните 
максимални температури в тези землища са в рамките на 30°С, а средните 
минимални температури са от порядъка на 6,5°С. В предпланинските 
територии на Община Родопи средната годишна температура е около 10-
12°С, а във високите части тя е в рамките на около 8°С. Количеството на 
валежите до средата на 70-те години в сезонно отношение е относително 
равномерно. От средата на 80-те години, обаче количеството и 
разпределението на валежите през годината варират в големи граници, с 
тенденция за прегрупирането им в един пролетен и един зимен максимум, 
в рамките на около 530-560 мм. 

Средно годишния брой дни със снежна покривка в Община „Родопи” 
е различен. За равнинните й територии, той е в рамките на 20-25 дни, като 
средната височина на снежната покривка е между 2 и 4 см. За 
предпланинските територии, средно годишния брой дни със снежна 
покривка е между 35-40 дни, а средната височина на снежната покривка е 
от 3 до 6см. За високопланинските терени, средногодишния брой дни със 
снежна покривка са около 60, като височината на снежната покривка е 
между 15 и 25 см. 

 
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.  

Табл. 17. Средна месечна и годишна скорост на вятъра за Пловдив 

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. 

 
Табл. 18. 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 
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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 19. 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.  
 
 
 

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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табл. 20. Видове активи 
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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 

 
Инвестиционното предложение предвижда проектирането и 

разработването на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в 
границите на концесионна площ „Иванчовата чука” в землището на с. 
Първенец, община Родопи, област Пловдив. 

Находището обхваща два участъка – „Иванчовата чука – изток” и 
„Иванчовата чука – запад” с обща площ 210.249 дка, от които 195,369 дка  
са определени за добивна площ и 14,880 дка - съпътстваща площ (терени за 
разполагане на използваната механизация, фургони, насипища и др.). 

 
Запасите са изчислени до кота 178 м. 
Средното обемно тегло на баластрата в насипно състояние е 1.7 т/м3, 

при коефициент на разрохване 1.1 м, средното обемно тегло на баластрата 
в находището е 1.87 т/м3. 

По данни от проведено лабораторно изследване, средното 
съдържание на компонентите на баластрата са: глини 5.4%; пясъци 67.8%; 
чакъли 26.8%. 

Общата използваемост на баластрата е 97%. 
 
Категорията на изкоп на баластрата е от II до е IV, в зависимост от 

едрината на скалните късове. При по-песъчливите наслаги категорията е 
по-ниска, а при завишаване на чакълите е IV. 

Срокът за експлоатация на находището съгласно концесионния 
договор се предвижда да е 35 години. 

По отношение на дълготайните материални активи (земи) трябва 
да се отбележи, че имотите съставляващи концесионната площ 
„Иванчовата чука“ обхваща обработваеми земи, изоставени ниви, 
пустеещи и не използвани по предназначение, а също и част от стара 
кариера. 

Находището не попада в защитени територии по смисъла на Закона 
за защитените територии или в защитени зони от мрежата „Натура 2000” и 
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не са установени местообитания и/или представители на флората и фауната 
с консервационна значимост, което дава повече възможности за 
допълнително увеличаване на материалните активи при планиране на 
бъдещи инвестиционни намерения. 

Общата структура на територията, предмет на плана и 
преобладаващото й предназначение, определят материален актив, под 
формата на земеделска земя (дълготраен материален актив).   

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с 
необходимост от изграждане на нови пътища, сграден фонд или други 
елементи на техническата инфраструктура, което да представлява добавена 
стойност по отношение на територията и не се предвижда масивно 
строителство, което да добави материални активи. 

Ще бъде сменено предназначението на земята, на части и етапно, в 
зависимост от последователността на развитие на минните работи, описана 
в цялостния работен проект. Това ще доведе до незначително 
увеличаване на дълготрайните материални активи под формата на 
имоти с легализирани кариерни участъци, за сметка на земеделски земи. 

Въпреки това, предвид настоящата промяна на предназначението и 
планираните дейности, територията има потенциал за увеличаване на 
материалните активи, най-вече на недълготрайни материални активи: 
суровини и материали, стоки, продукция, резерви: 

 
Заложеният годишен добив на пясъци и дребни чакъли е в размер на 

50 000 м3/год. основно сортиран пресят пясък и отделни фракции от 
претрошен чакъл (като готова продукция от фракции 5.00 – 25.00 и 0.16 – 
5.00 складирана на купове за експедиране), което представлява съществен 
материален актив. 

 
Инвестиционното предложение предвижда разработването на 

кариера за открит добив на баластра в границите на концесионна площ 
„Иванчовата чука” в землището на с. Първенец, община Родопи. 
Промяната на предназначението на земите и създаването на възможност за 
добив на полезни изкопаеми се очаква да добави стойността към 
съществуващите дълготрайни материалните активи и да увеличи запасите 
от текущи (краткотрайни) материални активи (суровини и материали, 
стоки и продукция). 

Ако не бъде реализирано ИП ще бъде пропусната възможността за 
законен добив на инертни материали за строителството, от каквито в 
региона има голяма нужда. 
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Бъдещото развитие на компонент „Материални активи", при 
неосъществяване на ИП: „ Изграждане на кариера за добив на пясъци и 
дребни чакъли в концесионна площ „Иванчовата чука“ (210.249 дка), 
землище на с. Първенец, община Родопи, област Пловдив” , се определя 
като негативно, тъй като няма да бъдат реализирани мероприятия, които 
биха довели до увеличаване на дълготрайните и основно на 
недълготрайните материални активи. 

 
 
 

10. Културно наследство, включително архитектурни и 
археологически аспекти. 

 

На този етап от реализацията на ИП, не са открити останки от 
археологически обекти – недвижими културни ценности в района на 
осъществяване на дейността. 

При евентуално попадане на находки на културно-историческото 
наследство по време на изкопните работи, те ще бъдат незабавно 
преустановени, а община Родопи, Регионалния археологически музей – гр. 
Пловдив и Регионалния инспекторат по опазване на културното 
наследство, ще бъдат уведомени, съгласно чл. 160, ал. 2 и чл. 72 от Закона 
за културното наследство (ЗКН), както и в 7 (седем) дневен срок 
концесионера ще уведоми министъра на енергетиката и министъра на 
културата, съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗПБ. 

 

11. 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).  

Съгласно ландшафтното райониране (по Петров, 1997), теренът на 
инвестиционното предложение 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 
подобласт. Северната му граница от Моминоклисурския пролом на река 
Марица до Чирпанските възвишения се проследява по южното подножие 
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-
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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.). 

Теренът на концесионната площ „Иванчовата чука“ е изцяло 
равнинен, с денивилация 10 м, надморска височина от 185 м до 195 м, с 
наклон на север, около левия бряг на коритото на р. Първенецка 
(Дермендере), която го отводнява. Находището обхваща два участъка – 
„Иванчовата чука – изток” и „Иванчовата чука – запад” с обща площ 
210,249 дка., от които 195,369 дка  са определени за добивна площ и 14,880 
дка - съпътстваща площ.  

Естествените ландшафти в този район са претърпели съществени 
промени от антропогенния фактор, в резултат на които те са придобили 
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).  

Имотите, на които ще се реализира кариерата, в зависимост от вида 
на земното покритие, начина на ползване и антропогенните въздействия се 
отнасят към следните видове ландшафти:  
- Клас „ средно изменени ландшафти” , тип „ агроланшафт” , род „ орни 
земи”  – обхваща обработваемите ниви - 87,040 дка; 
- Клас „ средно изменени ландшафти” , тип „ агроланшафт” , род „ лозя”  и 
род „ овошни градини”  – обхваща 28,313 дка лозови насаждения и 
черешова градина; 
- Клас „ средно изменени ландшафти” , тип „ агроланшафт” , род 
„пасищен”  – включва изоставените ниви (30,039 дка) и пасищата (1,460 
дка). Изоставените ниви са обрасли с тревиста рудерална  растителност и с 
редки храсти.  
- Клас „много силно изменени ландшафти” , тип „миннодобивни” , род 
„кариеро-насипни”  - част от стара кариера 26,194 дка; 
- Клас „много силно изменени ландшафти” , тип „ урбанизирани” , род 
„индустриални”  - обхваща селскостопанско летище 31,736 дка. 
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- Клас „много силно изменени ландшафти” , тип „ урбанизирани” , род 
„ транспортни (комуникационен)”  - обхваща 5,467 дка пътища, вкл. 
полски.  
 

В близост до територията, предвидена за инвестиционното 
предложение, се срещат още следните ландшафти: 
- на север: - Клас „ средно изменени ландшафти” , тип „ агроланшафт” , 
род „ орни земи” и род „пасищен” – границата е напоителен канал, след 
който започват пустеещи земи, обрасли с рудерална растителност и 
обработваеми ниви.  
- на изток: - Клас „ условно естествени и слабо незначително изменени” , 
тип „ води” , род „ реки”  – границата е дигата на р. Първенецка. След нея 
започват обработваеми земеделски земи.  
 - на юг: - Клас „ средно изменени ландшафти”,  тип „ агроланшафт” , род 
„ орни земи”  и род „пасищен”  – разположени са обработваеми земи и  
пустеещи земи, обрасли с рудерална растителност;   
- на запад: Клас „много силно изменени ландшафти” , тип 
„миннодобивни” , род „кариеро-насипни” ,  част от стара кариера и Клас 
„ средно изменени ландшафти” , тип „ агроланшафт” , род „пасищен”  – 
включва пустеещи земи, обрасли с рудерална растителност. 
 
 
 

12. Взаимодействие между елементите. 
 
Последици за подземните води ще има при движението на замърсени  

повърхностни води (дъждовни и отпадъчни води от котлованите с глинест 
шлам) към прилежащото подземно водно тяло. Съставът на промивания 
материал не предполага разтваряне на опасни вещества в промивните води. 
Очаква се само увеличаване съдържанието на неразтворени вещества фино 
диспергирани във водата. 

Като последици от взаимодействието между елементите косвено 
въздействие върху почвата и повърхностните води ще има при отлагане на  
прахови емисии.  

На територията предвидена за реализиране на кариерата за добив на 
пясъци и дребни чакъли е добре изразено човешкото присъствие, 
вследствие близоста на населеното място (с. Първенец), наличие на депо за 
отпадъци в съседство на концесионната площ и нефункциониращо, но 
посещавано селскостопанско летище. Освен обработваемите площи 
(овощни градини, лозя и ниви), вследствие на антропогенното въздействие 
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се оказва и косвено влияние върху растителността, изразено в промяната ѝ 
към увеличаване на рудералните и плевелните видове.  

 
Ландшафтът е динамична система, която се променя непрекъснато 

под влияние на природни и антропогенни фактори. Степентта на 
динамиката, през поледните десетилетия се обуслава основно от човешката 
намеса, която е средоточена върху въздействието върху четерите основни 
компонента, които определят визуалния – земните недра, почвената 
покривка, флората и фауната. В слуая, при извършване на добивните 
дейности и черпене на пясък и чакъл, ще бъде променен визуалния облик. 
През периода на концесията „ средно изменен ландшафт”  тип 
„ агроланшафт”,  ще бъде превърнат в клас „много силно изменен 
ландшафт”  тип „миннодобивен” . След приключване на дейността и 
извършване на техническата и биологичната рекултивация ще се 
възстановят основните функции на ландшафта. 

 
Връзката на елемента „население и човешко здраве”  с останалите 

елементи въздух, ландшафт, почви, води, климат, земни недра и 
биологично разнообразие, както и последиците от взаимодействието им 
се оценяват като преки само по отношение на някои въздействия от 
прахови емисии и шум.  

Предвид характера на ИП - кариера за добив на пясъци и дребни 
чакъли, в резултат от дейността на обекта, очакваните вредни физични 
фактории ще оказват въздействие главно на работещите на обекта.   
Предвиждането на необходимите предпазни средства (антифони, 
подходящо облекло и др.) са превантивни мерки с цел намаляване на риска 
на работното място.  

По отношение въздействията върху здравето на населението, 
отдалечеността на населените места от участъците на находището, както и 
избора на транспортни маршрути (съществуващи черни пътища), които ще 
се използват за извозването на материала са положителни дадености от 
здравни позиции за населението от близко разположените населени 
места.  

 
V. Описание, анализ и характеристика на вероятните 

значителни последици от въздействията на инвестиционното 
предложение. 
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1. Последици, произтичащи от строителството и експлоатацията 
на инвестиционното предложение. 

 

1.1.Описание/анализ на строителството и експлоатацията. 
 

Условията в засегнатия с ИП район са подходящи за целогодишен 
кариерен добив на полезни изкопаеми. Срокът за експлоатация на 
находището съгласно концесионния договор се предвижда да е 35 години. 

Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура 
извън и в площта на участъка. Ще се използват съществуващите черни 
пътища, като ще се създаде основен извозен път. Не се предвиждат 
запечатки на пътищата. Ако се наложи ще се извърши незначителна 
рехабилитация чрез засипване на отделни ерозирани участъци с инертни 
материали. Ще се извърши подготовка на насипища за откривка от хумус и 
стерил. Ще се изградят отводителните канавки около кариерата.  

Не се предвижда масивно строителство.  
Ще бъдат поставени три фургона, предназначени за санитарно – 

битово обслужване, офис и склад резервни части, ограда на кариерата, 
химически тоалетен бокс и др.  

Предвижда се осигуряване на електрозахранване за ТМСИ чрез 
изграждане на трафопост, въз основа на сключен договор с 
Електроразпределителното дружество. 

 

Преди реализация на годишния работен проект, първоначално 
инструментално ще се заложат граничните точки на кариерата, 
сигнализирани с укрепени в бетон метални тръби и съответно надписани 
номера. Ще се извърши подготовка за изграждане на първо кариерно 
стъпало – ситуиране на границите му, премахване на откривката и добив.  

 

По време на експлоатацията на ИП площта, необходима за временни 
дейности при изпълнение на отделните обекти, ще бъде в границите на 
находището и в собствените имоти.  

Откривните работи ще се извършват ежегодно, като обемът на 
иззетата откривка ще бъде различен в зависимост от това, в кое добивно 
поле се осъществява добивът и с каква дебелина са откривката и полезното 
изкопаемо.  

Добивните работи ще се извършат над стационарното водно ниво.  
Добивът на баластра ще се извършва на три работни стъпала. 
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1.2. Очаквани значителни въздействия от строителството и 
експлоатацията. 

 

Няма основание да се счита, че здравният статус, както на 
работещите на обекта, така и на населението на най-близките населени 
места може да бъде засегнат значително от инвестиционното предложение.  

Естеството на планираните дейности, както и отстоянието от 
околните селища, обуславят липса на реално въздействие с отрицателни 
последици за човешкото здраве.  

Очакваните въздействия от експлоатацията на кариерата върху 
земните недра ще е значително. Изменението на геоложката основа ще 
свързано с отнемането на земни маси включващи 191 503 м3 откривка и 
полезното изкопаемо с обем 2 774 594 м3, както и формиране на негативна 
земна форма във вид на кариерен котлован. 

Минимизирането на това въздействие ще се реализира главно с 
механични и биологични рекултивационни дейности. 

При извършване на добивните дейности и черпене на пясък и чакъл, 
ще бъде значително променен визуалния облик на територията. През 
периода на концесията „средно изменен ландшафт” тип „агроланшафт”, ще 
бъде превърнат в клас „много силно изменен ландшафт” тип 
„миннодобивен”. След приключване на дейността и извършване на 
техническата и биологичната рекултивация ще се възстановят основните 
функции на ландшафта. 

Биоразнообразието ще един от най-засегнатите компоненти на 
околната среда. Цялото местообитание на терена касаещ бъдещата кариера 
ще бъде променено. Вследствие на реализацията на ИП голяма част от 
растителната покривка там ще бъдат премахната, като ще бъдат засегнати 
по този начин и немалка част от безгръбначните животни. Останалите 
представители на фауната ще бъдат принудени да заемат съседни 
подходящи за тях терени. 

Предвидената биологична рекултивация ще окаже благоприятно 
влияние върху биоразнообразието в околността, чрез създаването върху 
нарушените терени на възможно най-близки до естествените 
местообитания площи. 

При разкривните и добивни дейности, ще има значително 
въздействие върху почвата, изразяващо се в механично раздробяване, 
утъпкване, химическо замърсяване от масла и нефопродукти, в резултат на 
движението на обслужващата механизация. С култивирането на плътна, 
здрава тревна покривка ще се постигне преустановяване на процесите на 
ветрова ерозия на почвите. 
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Върху повърхностните и подземни води не се очаква значително 
въздействие. Добивните работи ще се извършат над стационарното водно 
ниво.Не се предвижда заустване на отпадъчни води в повърхностни водни 
тела. При спазване на определените количества след узаконяване на 
водовземното съоръжение от подземни води въздействието върху 
количественото състояние на подземното водно тяло ще бъде намалено до 
незначително. 

 
1.3. Дейности по събаряне и разрушаване. 
 
Инвестиционното предложение не предвижда дейности по събаряне 

и разрушаване. 
 
 

1.4. Извеждане от експлоатация. 
 
След приключване на добивните дейности ще бъде осъществена 

техническа и биологична рекултивация по утвърден проект и съобразена с 
изискванията на „Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, 
подобряване на слабопродуктови земи, отнемане и оползотворяване на 
хумусния пласт“.  

Техническата рекултивация (частично през концесионния период) и 
цялостната биологична рекултивация ще се извършат след края на добива. 
Рекултивациите ще се проведат съгласно утвърдени проекти и в два 
основни етапа: минно-технологичен (при който се намаляват 
ландшафтните нарушения) и биологичен (при който се нормализират или 
подобряват условията за растителната и животинска среда).  

С подходяща техническа и биологична рекултивация ще се постигне 
възстановяване на естествените функции на ландшафта като 
средообразуваща система, което след време ще позволи територията 
отчасти да се възстанови и да се впише в съществуващата ландшафтна 
структура. Променени ще останат земните недра и релефът на територията 
на минно-добивните работи и насипищата.  
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2. Последици, произтичащи от използването на природните 
ресурси. 

 

2.1. Земни недра и подземни богатства. 
 
Въздействието от ИП върху земните недра се изразява в отнемането 

на откривката от земни маси от котата на сегашния терен до проектното 
ниво на кота запаси и ресурси. При добивните работи няма да се използват 
пробивно-взривни работи. Средната дебелина на баластрата от 
извършените проучвания в находището е 14 m, а средната дебелина на 
откривката е 1,0 m. Количествено това въздействие се изразява с обема на 
извлекаемите запаси и ресурси в контура на кариерата, подлежащи на 
изземване от находището, които възлизат на 2 774 594 м3 от полезното 
изкопаемо и 191 503 м3 откривка. Въз основа на наличната информация за 
геоложкия строеж на находището, инженерно-геоложките свойства на 
установените материали, резултатите от извършените изледвания и 
изготвената геотехническа експертиза относно устойчивостта на откоса на 
кариерата, може да се направи следната оценка относно очакваните 
изменения в геоложката основа от реализацията на инвестиционното 
предложение: 

Литоложкият състав на средата предопределя добра 
носимоспособност на геоложката основа относно извършването на 
експлоатационни дейности. Териториалният обхват на въздействието е в 
границите на площите на оконтурените геоложки запаси в концесионния 
участък, което го определя като локално. Изменението на геоложката 
основа е свързано с отнемането на земни маси от 191 503 м3 откривка и 
полезното изкопоемо с обем 2 774 594 м3, както и формиране на негативна 
земна форма във вид на кариерен котлован. 

Минимизиране на въздействието върху геоложката основа ще се 
реализира главно с механични и биологични рекултивационни дейности. 

 

2.2. Почва. 
 
Очакваните деградационни процеси ще се проявяват при 

разкривните и добивни дейности, изразяващи се в механично 
раздробяване, утъпкване, коловози или пропадания, причинени от 
движението на обслужващата механизация. 

При рекултивацията терените ще се възстановят чрез подравняване, 
насипване на допълнителен почвен материал за създаване на подпочвен 
слой и накрая връщане на хумусния пласт. 
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Общо районът на обекта е типичен селскостопански и замърсяване с 
тежки метали и металоиди няма. Трайният им начин на ползване (по-
голямата част от площта) е като обработваема земеделска земя, чието 
обработване включва използване на торове и препарати за растителна 
защита. 

Химическо замърсяване на почвите на територията на ИП  се очаква 
при генериране или емитиране на замърсители от механизираната техника.  

Разкривните и добивни дейности са предпоставка при определени 
климатични условия за увеличаване на ветровата повърхностна ерозия. 

 
 

2.3. Води. 
 
В обекта на ИП ще се използват подземни води за оросяване при 

запрашеност и промиване на добивания материал, осигурени от собствен 
водоизточник . 
 ИП не предвижда използване на повърхностни води нито за 
водоползване, нито за водоприемане на формираните отпадъчни води. 
Промишлените отпадъчни води, образувани при промивката на добива, 
заедно с глинестия шлам ще се отвеждат в котловани и ще попиват в 
почвата. Съставът на промивания материал не предполага разтваряне на 
опасни вещества в промивните води. Очаква се само увеличаване 
съдържанието на неразтворени вещества фино диспергирани във водата. 

Последици за подземните води се предполага, че ще има при 
движението на водите (дъждовни и отпадъчни води от котлованите с 
глинест шлам) към прилежащото подземно водно тяло. Съставът на 
промивания материал не предполага разтваряне на опасни вещества в 
промивните води. Очаква се само увеличаване съдържанието на 
неразтворени вещества фино диспергирани във водата. 

 
 

2.4. Биологично разнообразие. 
 
Реализирането на ИП не предполага използването на елементи на 

биологичното разнообразие с изключение на етапа на провеждането на 
биологичната рекултивация. С нея се цели възстановяване на 
растителността върху нарушените площи, предотвратяване на ерозионни 
процеси и възможно най-пълно приобщаване на рекултивираните площи 
към околния ландшафт. 
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Биологичната рекултивация на терена ще бъде извършена с 
характерни и местни видове, по утвърден проект за рекултивация, без 
присъствие на ГМО. 

 
 
 

3. Последици, произтичащи от емисии на замърсители и от 
въздействията на факторите на околната среда. 

 

3.1. Отпадъци. 
 
3.1.1. Вид и количество на отпадъците. 
 
По време на откривните работи 
Откривните работи, предвидени в ИП, ще са източник на минни 

отпадъци, битови отпадъци и опасни отпадъци като се очаква за битовите и 
за опасните отпадъци количествата да са минимални. Въздействието на 
образуваните отпадъци и техните количества (най-вече на минните 
отпадъци) върху околната среда ще бъде постоянно, в периода на 
концесията, значително по степен на въздействие (за минните отпадъци) и 
с възстановителен характер за отпадъците, подлежащи на оползотворяване. 
Въздействие върху населението не се очаква, както и създаване на условия 
за дискомфорт. 

 
По време на добива 
Оценява се, че по време на експлоатацията на обекта въздействието 

на отпадъците и техните количества върху околната среда да бъде 
постоянно във времето, с възстановителен характер за отпадъците, 
подлежащи на оползотворяване и значително по степен на въздействие при 
пълното им оползотворяване. Не се прогнозира възможност за възникване 
на условия за здравен риск. 

Не се очаква значително въздействие на отпадъците върху 
повърхностни води, подземни води и земни недра, върху останалите 
компоненти и фактори на околната среда, освен по отношение на земи и 
почви, ландшафт, растителност и животински свят – средна степен на 
влияние. 
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3.1.2. Дейности с отпадъци. 
 
Въздействието на дейностите с отпадъците върху околната среда се 

очаква да бъде дългосрочно, в рамките на концесията за добив. Не се 
очаква кумулативен и трансграничен ефект. 

Минните отпадъци въпреки значителното количество, ще бъдат 
използвани за техническата рекултивация на отработените пространства. 

Смесените битови отпадъци с код 20 03 01 и Адсорбенти, филтърни 
материали, кърпи и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества с код 
15 02 02* ще бъдат събирани разделно, в подходящи съдове и не се очаква 
значително въздействие върху компонентите на околната среда. 

При стриктно спазване на предвидените мерки за събиране, 
съхранение, транспортиране и третиране, като цяло въздействието от 
отпадъците върху компонентите на околната среда се оценява като 
незначително. 

 
 
3.2. Вредни физични фактори. 
 
3.2.1. Шум – акустична обстановка, източници и емисии. 

   
Шумът не е сред основните екологични фактори, застрашаващи 

здравето на населението, тъй като не се очаква надвишаване на пределно 
допустимите норми. В общината не съществуват и сериозни предпоставки 
за шумово замърсяване. На територията на населените места няма 
разположени големи промишлени предприятия, които да създават шумово 
натоварване.  

Основните източници на шум за територията на общината са 
свързани с вътрешно селищния автомобилен транспорт, както и различните 
дейности на населението с промишлен характер, работилници, търговски 
обекти и др. Големите промишлени източници са разположени в 
съществуващи индустриални зони.  

 
Съгласно Закона за защита на шума в околната среда, РИОСВ-

Пловдив контролира промишлени обекти, източници на шум в околната 
среда, с цел спазване на граничните стойности за нива на шум в 
съответните зони и територии, както и в най-близките места за 
въздействие.  

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 
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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.  

Показателите за шум, предмет на тази наредба, са дневно L ден, 
вечерно Lвечер, 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).  

 
Табл. 21. Граничните стойности на нивата на шума в различните 

територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях са 
дадени в следващата таблицата 

 
 

Територии и устройствени зони 
в 

Еквивалентно ниво на 

урбанизираните територии и 
извън тях 

шума в dB(A) 

  ден вечер нощ 
1 2 3 4 

. 
Жилищни зони и територии 55 50 45 

. 
Централни градски части 60 55 50 

. 

Територии, подложени на 
въздействието на интензивен 
автомобилен трафик 

60 55 50 

. 

Територии, подложени на 
въздействието на релсов 
железопътен и трамваен 
транспорт 

65 60 55 

. 

Територии, подложени на 
въздействието на авиационен 
шум 

65 65 55 

. 
Производствено-складови 
територии и зони 

70 70 70 

Зони за обществен и 45 40 35 
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. индивидуален отдих  

. 
Зони за лечебни заведения и 

санаториуми 
45 35 35 

. 

Зони за 
научноизследователска и учебна 
дейност 

45 40 35 

0. 
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). 

 
Очакват се повишени шумови нива единствено в границите на 

кариерата във връзка с присъствието на тежкотоварна техника и 
оборудване, трафик на товарни камиони от и към площадката.  

В периода на експлоатация са възможни временни, но незначителни   
промени в акустичните характеристики на района в близост до площадката 
на кариерата. При това, предполагаемото въздействие на шума върху 
населението е с временен,  периодичен характер, което значително снижава 
риска за негативно въздействие и нарушаване на комфорта на хората.  
 
 

3.2.2. Вибрации. 
 

Техниката, която ще се използва по време на строителството, 
експлоатацията и рекултивацията на кариерата ще бъде стандартна 
строително-транспортна техника - еднокофов багер с обратна лопата, 
автосамосвали, както и специализирана техника като роторна трошачка, 
ТМСИ,  челюстна трошачка,  конусна трошачка. Вибрациите, които ще 
бъдат излъчвани от използваната техника ще имат непостоянен, променлив 
храктер.  

Очакваните вибрации, вследствие дейността на кариерата 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. 

 

3.2.3. Микроклимат. 
 

Микроклиматът като фактор на работната среда се определя чрез 
следните параметри на въздуха в работната среда: температура, 
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относителна влажност, скорост на движение на въздуха и топлинно 
облъчване.  

Дейността на кариерата ще се осъществява целогодишно на открито, 
което означава, че работещите ще бъдат изложени на високи или ниски 
температури. 

Необходимо е да бъдат екипирани с подходящо работно облекло, 
както и да бъдат създадени подходящи условия за почивка. 

Дейността на кариерата е свързана с отделяне на прах и емисии, 
създавани при работа с тежкотоварна техника, при извършване на товаро-
разтоварни дейности на всеки един етап от реализацията на дейността на 
обекта, както и при транспортиране на добитата баластра от едно работно 
място до друго.  

 
Шумовото натоварване се очаква да бъде е в границите на кариерата 

в резултат от дейността на тежкотоварна техника и оборудване, трафика на 
товарни камиони от и към площадката.  

По време на експлоатацията са възможни временни, но незначителни   
промени в акустичните характеристики на района в близост до площадката 
на кариерата.  

Въздействието на вредните физични фактори генерирани от 
използваната техника ще бъде с локален характер. 

Не се очаква да има съществено влияние с последици за населението 
от близкото населено място, което е достатъчно отдалечено от обекта на 
инвестиционното предложение.  

 

3.2.4. Лъчения. 
 

3.2.4.1. Йонизиращи лъчения. 
 

Инвестиционното предложение не включва дейности, които биха 
могли да бъдат източник на йонизиращи лъчения.  
 

3.2.4.2. Радиация. 
 
Инвестиционното предложение не включва дейности, които биха 

могли да бъдат източник на радиация.  
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3.2.4.3. Нейонизиращи лъчения. 
 

На територията на инвестиционното предложение  на по-късен етап 
се очаква да бъде изградена електропреносната мрежа.  

Изпълнението се очаква да бъде, съгласно изискванията на 
нормативната уредба, което предполага липсата на риск, или минимален 
такъв от електромагнитни лъчения за работещите, населението и 
компонентите на околната среда. 

 

3.2.4.4. Топлинни и светлинни лъчения.  
 

Топлинните и светлинните лъчения, генерирани от товаро-
разтоварната дейност на използваната транспортна техника ще са 
ограничени в районите с дейности извършвани от тези машини по време на 
етапите на разкриване, експлоатация и рекултивация. Въздействието им ще 
бъде обратимо (за определен период от време), обхватът на действие 
предполага локално, незначителното  влияние само върху съвсем близките, 
прилежащи терени на тези мероприятия с краткосрочна продължителност 
и ниска степен на въздействие. 

 
 

3.3. Опасни химични вещества и смеси, използвани при 
реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение. 

 
 

3.3.1. Видове опасни химични вещества и смеси, използвани при 
реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение. 

 
Опасните химични вещества и смеси (ХВС), които ще се използват 

по време на откривните и добивните работи, са дизелови горива и 
смазочни машинни и моторни масла. Те ще са необходими за 
функционирането и поддръжката на земекопната и транспортна техника.  
 

3.3.2. Съхранение на опасните вещества и смеси. 
 
Не се предвижда съхранение на опасни химични вещества и смеси на 

площадката по време на реализацията на ИП. Снабдяването с масла и 
гориво, както и поддръжката на техниката ще се извършва от външни 
изпълнители. 

По време на експлоатацията на кариерата 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 
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работещите на площадката и опазване на околната среда. Същото е 
валидно при извършване на дейностите по подръжка на техниката. 

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

 

3.3.3. Изискване за класификация по рисков потенциал. 
 
В конкретния случай класифициране на обекта по рисков потенциал 

не се изисква, тъй като на нито един етап от подготовката за експлоатация 
на кариерата и самата експлоатация няма да се извършва съхраняване на 
химични вещества и смеси, включително такива, част от Приложение №3 
на Закона за опазване на околната среда. 

При промяна обаче в намерението на Възложителя и стартиране 
съхранение на опасни ХВС, трябва да бъде извършена проверка относно 
тяхното попадане в Приложение № 3 на ЗООС, и при необходимост 
последваща класификация по рисков потенциал. 

 
 

4. Рискове за човешкото здраве, културното наследство или 
околната среда, включително вследствие на произшествия и 
катастрофи. 

 
4.1. Рискове за човешкото здраве.  

 

4.1.1. Здравно-хигиенни аспекти на околната среда. 
 
Инвестиционното предложение предвижда проектирането и 

разработването на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в границите 
на концесионна площ „Иванчовата чука” в землището на с. Първенец, 
община Родопи, област Пловдив, наред с другите елементи има за цел и да 
обезпечи безопасността на работещите на обекта и на населението от 
близките населени места. 

 
Местоположение 
 
Находище „Иванчовата чука” е разположено на около 1.5 км северно 

от село Първенец, на около 3 км югоизточно от село Златитрап, и на около 
3 км западно от първите къщи на кв. Прослав, гр. Пловдив. 
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До находището се стига посредством околовръстния път на гр. 
Пловдив и съществуващи черни пътища, които ще се използват за 
извозване на добитите полезни изкопаеми. Автосамосвали няма да 
преминават през с. Първенец.  

 
4.1.2. Определяне на потенциално засегнатото население и на 

обектите със специфичен санитарно-охранителен статут. 
 
По време на експлоатацията на кариерата за добив на пясъци и 

дребни чакъли рискови фактори за здравето на населението се явяват 
основно: замърсяването на средата с прах и емисии, отделяни при работа 
със строително-транспортната техника, както и с шумово натоварване, 
които поради достатъчна отдалеченост на обекта от населените места, не 
се очаква да са съществен негативен фактор. Подробна информация е 
представена в съответните глави погоре, разглеждащи вредните физични 
фактори и вредните емисии от изгорелите газове. 

Въздействие върху здравето на населението от най-близко 
разположеното село Първенец, както и за населението от с. Златитрап, 
отстоящо на 3 км от кариерата, вследствие реализирането на 
инвестиционното предложение не се очаква. 

За работещите на кариерата се очаква въздействията върху здравето 
им да имат строго локален и професионален характер. Необходимо е да 
бъдат спазвани правилата за безопасност при работа с предвидената 
техника, за избягване на трудови инциденти и злополуки и използване на 
ЛПС. 

 

Най-близката санитарно-охранителна зона е СОЗ-М-32/10.11.2005 г., 
която е учредена за водовземане от подземни води за питейно-битово 
водоснабдяване е на разстояние 2,7 км на северозапад от територията на 
кариерата 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 дейности, предвидени по време на 
строителството и експлоатацията на кариерата няма да се допуснат 
нарушения на изискванията по опазване на за защита на водите.   
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4.1.3. Идентифицирани на рисковите фактори за здравето на 

населението и работниците, включително от произшествия и 
катастрофи. 

 
 
Шум 
Шумовото натоварване в района ще се дължи на използваната 

механизация при добива на пясъци и дребни чакъли, както и от 
използваните машини при добиване и превозване на материала. Шумовото 
ниво ще бъде повишено в:  

- местата, в които ще бъде използвана строително-транспортната 
техника за изкопна дейност, товаро-разтоварна дейност и превоз на 
добития материал от една работна зона до друга; 

- зоната на ТМСИ, ктдето ще се осъществява промиването и 
сортирането на добитите пясъци и чакъли; 

- зоните на челюстната и конусната трошачки, където ще бъдат 
претрошавани едрите чакъли до определени фракции. 

Шумовото натоварване се очаква да бъде по-голямо около 
използваната механизация за работниците, които обслужват съответните 
машини.  

За населените места шумовото натоварване би могло да бъде 
вследствие транспортиране на добития материал. Предвидено е да се 
използват черни пътища за извозване на добитите полезни изкопаеми, 
което ще се осъществява през светлата част на денонощието и ще бъде с 
непостоянен характер. Автосамосвали, превозващи готовата продукция не 
се очаква да преминават през с. Първенец. 

 
Прах  
Запрашаването на работната площадка ще бъде вследствие 

транспортирането на добит материал  от едно работно място до друго, 
както и при транспортирането на вече готовата продукция чрез 
автосамосвали. 

При сухо и ветровито време е необходимо периодично да се 
извършва оросяване на работната площадка,  местата за товаро-разтоварна 
дейност и работните пътища на територията на площадката. 

Не се очаква да има въздействия  вследствие на запрашаване върху 
населението от близките населени места, т.к дейността на кариерата е с 
локален характер, а транспортирането на материала няма да бъде 
осъществявано през населено място. 
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Емисии от изгорели газове 
При работата на строително-транспортната и превозната техника ще 

се отделят емисии от изгорели газове, които ще водят до замърсяване на  
въздуха.  

Очаква се да бъдат по-големи около използваната механизация за 
работниците, които обслужват съответните машини.  

За населението от близките населени места, въздействието от емисии 
от изгорели газове не се очаква да има, т.к. готовата продукция ще се 
извозва по пътища, които не преминават през населеното място. 

 
Произшествия и катастрофи  
Рискът от възникване на произшествия, злополуки и катастрофи по 

време на експлоатацията на кариерата за добив на пясъци и дребни чакъли  
би могло да бъде в резултат от неизправност на използваното технологично 
оборудване, транспортна техника, човешка грешка, както и вследтвие на 
непредвидено обстоятелство.  

Предотвратяване и ограничаването им може да се осъществи чрез 
поддържане на техниката в изправност, чрез извършване на периодичен 
технически контрол.  

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. 

Голяма е вероятността от възникване на пожар, поради използване на 
машини, работещи с гориво-смазочни материали, които са силно запалими. 
За недопускане, ограничаване и предотвратяване на запалвания е 
необходимо 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, както и ред за евакуация на 
персонала и присъстващите на територията на обекта хора. 

 
 

4.1.4. Преценка на възможностите за комбинирано, комплексно, 
кумулативно и отдалечено въздействие на установените фактори. 
 

Очакваните фактори, които биха могли да замърсят или увредат 
околната среда, в резултат от дейността на кариерата биха могли да са: 
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различни видове отпадъци, вредни физични фактори - шумове, вибрации, 
прах и радиации. 

 
По време на експлоатацията на кариерата най-голямото количество 

отпадъци, които ще се образуват ще бъдат минните. Те ще бъдат 
съхранявани на депа в рамките на концесионната площ и ще бъдат 
използвани за поетапна техническа рекултивация на кариерата, т.е. ще 
бъдат оползотворени на мястото на тяхното образуване. Другите групи 
отпадъци – смесени битови и абсорбенти ще бъдат в незначителни 
количества, ще се събират разделно и ще се извозват извън рамките на 
площадката от фирми, притежаващи съответния документ по ЗУО. В тази 
връзка не се очаква комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено 
въздействие.  

Описаните вредни физични фактори ще оказват въздействие главно 
на работещите на обекта. Стойности на параметрите им се очаква да 
надвишават пределно-допустимите хигиенни норми, поради което е 
необходимо да се вземат необходимите защитни мерки (антифони, 
подходящо облекло и др.). 

В  резултат  от  дейността  на  кариерата не се очаква наднормено 
шумово натоварване на жизнената среда на най-близките  населени  места,  
тъй  като  тя  е отдалечена на значително разстояние от тях - 1.5 км северно 
от село Първенец, на около 3 км югоизточно от село Златитрап, и на около 
3 км западно от първите къщи на кв. Прослав, гр. Пловдив.  

Производствените дейности на кариерата не са свързани с 
извършване на взривни  работи,  поради което  не  се  очаква  създаване  на  
дискомфорт  за населението в близките населени места.  

Прогнозата  за  натоварването  на  околното  пространство  се очаква 
да бъде:  
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- за териториаленият обхват на кариерата локално, като  степен  на  
въздействие незначително,  с продължителност в  рамките на  
работния  ден.  

- извън  посочения периметър на находището не  се  очаква  
дискомфорт  на  населението  и  неблагоприятно влияние върху 
здравето на хората. 

  
Извозването на материала ще се осъществява по съществуващи 

черни пътища. Автосамосвали няма да преминават през с. Първенец.  
 
В заключение може да се каже, че в етапите на разкриване, 

експлоатацията и рекултивация на обекта, въздействието на тези фактори 
върху околната среда екакто следва: 

- териториален обхват на въздействие – локален; 
- степен на въздействие – ниска; 
- продължителност на въздействието - по време на 

експлоатцията; 
- честота на въздействието – периодично (през работните дни); 
- кумулативно въздействие върху околната среда – не се очаква; 
- трансгранични въздействия – няма. 
 
 

4.1.5. 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 
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. Разработване и прилагане на подходящи програми за поддържане 

на работното оборудване, работното място и на системите на работното 
място. 
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Организационни мерки 
1. Избор на подходящо работно оборудване, генерираща възможно 

най-малко шум, прах и др; 
2.  Информираност 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 студените периоди да се вземат мерки ръцете да бъдат сухи 

и топли. 
• през горещите летни дни в кабините на багерите и булдозерите да 

има поставени вентилатори. 
• работниците да бъдат снабдени с подходящо за сезона специално 

работно облекло. 
4. Осигуряване на сигнализация на работната площатка. 
5. Профилактични мерки по отношение опазване здравето на 

работещите в кариерата: 
• осигуряване провеждането на редовни профилактични прегледи 

насочени към разкриване на свързаните с труда заболявания; 
• изготвяне и спазване на физиологичен режим на труд и почивка 

за работещите на обекта, съобразен с оценката на риска (Наредба № 
15/1999 г. на МЗ). 

 
Мерки по отношение опазване здравето на населението: 
 
Концесионната площ на ИП отстои на 1.5 км северно от село 

Първенец, на около 3 км югоизточно от село Златитрап и на около 3 км 
западно от първите къщи на кв. Прослав, гр. Пловдив. 

Съществуват положителни дадености от здравни позиции, които 
следва да се отбележат: 

1. Отдалеченост на населените места от участъците на 
находището. 

2. Ще се работи на 5 дневна, 40 часова работна седмица. 
3. Няма да се извършват взривни работи. 

 
Инвеститорът предвижда и следните допълнителни мерки:  

1. Избор на подходящо работно оборудване, генериращо 
възможно най-малко шум, прах и др. 
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2. Избор на транспортни маршрути, които са отдалечени от 
населените места. 

3. Оросяване на терените с пригодни технически средства. 
 

Записаните по-горе положителни дадености и предприетите мерки за 
намаляване и ограничаване на вредните въздействия (емисии на прах, шум 
и изгорели газове) обуславят минимализиране на риска за здравето на 
населението. 
 

4.2. Културно наследство. 
 
4.2.1. Въздействия на инвестиционното предложение върху 

културно-историческото наследство. 
 
На този етап от реализацията на ИП, не са открити обекти на 

културно-историческото наследство в района на осъществяване на 
дейността. 

Изкопните работи ще бъдат незабавно преустановени, ако по време 
на извършването им се попадане на структури и находки, които имат 
признаци на културни ценности, а община Родопи, Регионалния 
археологически музей – гр. Пловдив и Регионалния инспекторат по 
опазване на културното наследство, ще бъдат уведомени, съгласно чл. 160, 
ал. 2 и чл. 72 от Закона за културното наследство (ЗКН), както и в 7 (седем) 
дневен срок концесионера ще уведоми министъра на енергетиката и 
министъра на културата, съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗПБ. 
 

4.2.2. Архитектурни и археологически обекти. 
 
На този етап от реализацията на ИП, не са открити останки от 

археологически обекти – недвижими културни ценности в района на 
осъществяване на дейността. На територията предвидена за реализиране на 
ИП не съществуват архитектурни обекти. 

Изкопните работи ще бъдат незабавно преустановени, ако по време 
на извършването им се попадане на структури и находки, които имат 
признаци на археологически обекти, а община Родопи, Регионалния 
археологически музей – гр. Пловдив и Регионалния инспекторат по 
опазване на културното наследство, ще бъдат уведомени, съгласно чл. 160, 
ал. 2 и чл. 72 от Закона за културното наследство (ЗКН). 
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4.2.3. Рискове за културното наследство, включително 
архитектурни и археологически обекти. 

 
Реализирането на ИП не предполага засягане на елементи на 

културното наследство, включително архитектурни и археологически 
обекти, поради териториална отдалеченост от регистрираните такива. На 
този етап не са открити културно – исторически, архитектурни и 
археологически обекти на територията, предвидена за осъществяване на 
ИП. 

 
4.3. Рискове за околната среда от аварии, бедствия и 

катастрофи. 
 
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. 
Белащица (складова база за съхранение на взривни вещества за граждански 
цели);  

Обектът се намира на голямо разстояние от находището – село 
Белащица отстои на около 7 км. В тази връзка няма риск инвестиционното 
предложение да бъде засегнато при възникване на голяма авария с опасни 
вещества в упоменатия обект. 

 
Инвестиционното предложение обаче може да бъде изложено 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 почвите и подземните води в резултат от засягане на 
земекопната техника и изтичане на гориво. 

Наводнение в района на инвестиционното предложение 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 територията на 
ИП преминава река Първенецка, която е с основно дъждовно-снежно 
подхранване.  

Районът на инвестиционното предложение се определя като зона с 
висока сеизмична активност – IX степен по скалата на Медведев – 
Шпонхойер – Карник (MSK 64), сеизмичен коефициент 0.27. При 
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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. 

Уязвимостта на инвестиционното предложение от пожари може да 
бъде оценена като незначителна, при условие изпълнение на заложените 
противопожарни мерки по време на експлоатацията на обекта. 
Инвестиционното предложение е уязвимо при възникване на наводнения и 
силни земетресения.  

 
 
4.4. Въздействие на инвестиционното предложение върху 

компонентите на околната среда. 
 
 

4.4.1. Атмосферен въздух и климат. 
 
При експлоатацията на обекта, в съответствие с избраната 

технология и строителна механизация, ще бъде налице определено 
въздействие върху атмосферния въздух, в резултат на отделянето на 
емисии на отработилите газове от транспортната техника и отделяне на 
прахови емисии при добивните работи и съхранението на инертните 
материали. 

След извършените изчисления с програмен продукт „TRAFFIC 
ORACLE” резултатите от разсейването на емисиите на прах от кариерата 
до най – близките населени места са визуализирани с помощта на 
софтуерен продукт SURFER 7.0 
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Фиг. 24. Изолинии на приземната концентрация на PM от кариерата за 

добив на баластра и максималната ѝ стойност при една посока на вятъра (северен 
вятър) към с. Първенец 
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Фиг. 25. Изолинии на приземната концентрация на PM от кариерата за 

добив на баластра и максималната ѝ стойност при една посока на вятъра 
(югоизточен вятър) към с. Златитрап 
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Фиг. 26. Изолинии на приземната концентрация на PM от кариерата за 

добив на баластра и максималната ѝ стойност при една посока на вятъра (западен 
вятър – преобладаващият на годишна база)  

 
 
 



Доклад за ОВОС за ИП „Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в 
концесионна площ „Иванчовата чука“ (210.249 дка), землище на с. Първенец, община Родопи, 

област Пловдив” 
 
 

 
 

126 

 
 
Фиг. 27. Изолинии на приземната концентрация на PM от кариерата за 

добив на баластра и максималната ѝ стойност при роза на вятъра  
 

Визуализацията на разпространението на праховите емисии, резултат 
от добивните дейности на кариерата показват, че формираните емисии от 
обекта ще бъдат съсредоточени в непосредствена близост до източника, без 
да достигат до най – близките населени места. Концентарацията на 
замърсителите е многократно по – ниска от нормативно определените 
стойности и няма да повлие негативно върху качеството на атмосферния 
въздух в разглеждания район. Емисиите от общ суспендиран прах, както и 
ФПЧ10 и ФПЧ2,5 ще имат локално въздействие върху атмосферния въздух, 
тъй като се разпространяват на малки разстояния от източника, и са с 
висока гравитационна скорост на отлагане при малка височина на 
изпускане. Въпреки това ще бъдат предвидени и предприети мерки за 
ограничаване и намаляване на неорганизираните емисии на прах. 
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4.4.2. Води. 
 
Повърхностни води 
 
Реализацията на предвижданото инвестиционно предложение не 

засяга повърхностни водни обекти. Експлоатацията на кариерата не е 
свързана с ползване на повърхностни води, нито с формиране на 
отпадъчни води, които да заустват в повърхностен водоприемник.    

При проведените консултации с БД ИБР и съгласно изразеното 
становище с писма изх. № ПУ-08-4/03.04.2018 г. и ПУ-01-317/10.05.2019 г. 
е представена подробна информация за настоящото състояние на двете 
повърхностни водни тела, в които попада площта на ИП. 

„Напоителни системи“ ЕАД – клон Марица, които стопанисват най-
близкия воден обект ГНК – Въча III Долнокричимски, съгласно 
становището им, изразено с писмо изх. № РД-09-333#3/02.04.2019 г. нямат 
възражения за реализация на инвестиционното предложение. 

 
Инвестиционното намерение е допустимо, защото не влиза в  

противоречие с целите и мерките за постигане на добро състояние на 
повърхностните водни тела, съгласно ПУРБ (2016-2021 г.) на БД ИБР. 

На обекта няма да се формират отпадъчни води, които да заустват  
в повърхностни водни обекти. За персонала, който ще обслужва кариерата 
се предвижда поставяне на химически тоалетни 

Съгласно концептуалния модел “Движещи сили – Натиск – 
Състояние – Въздействие – Отговор” (ДНСВО), описан в ПУРБ ( 2016-
2021 г.) на БД ИБР са разгледани основните видове натиск, в резултат на 
експлоатацията на обекта. 

 
Табл. 22. Видове натиск, в резултат на експлоатацията на обекта 
 

Вид натиск Действие Въздействие 
Заустване на 
промишлени 
отпадъчни води 

няма Няма замърсяване с опасни 
вещества 

Водовземане от 
повърхностни води 

няма Няма хидроморфологични промени 

 
  Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже 
въздействие върху режима на повърхностните води както в количествено, 
така и в качествено отношение. 
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Подземни води 
 
Основните видове натиск, при което се очакват последици върху 

подземните води са: 
- Добив на подземни богатства; 
- Заустване на промишлени отпадъчни води; 
- Водовземане от подземни води. 
 При експлоатацията на кариерата добивните работи ще се извършат  

над стационарното водно ниво. В периода на проучване не е установен 
водоприток в изработките. Запасите и ресурсите са над стационарното 
водно ниво. 

Не се очаква отрицателно въздействие върху подземните води в 
резултат на добивните дейности. 

Отпадъчните води, формирани при промивките и при оросяване при 
запрашеност по време на подготвителните дейности и експлоатацията на 
обекта ще бъдат предимно с увеличена мътност в резултат на фино 
диспергираните неразтворени вещества. Маслата и нефтопродуктите, 
които могат да попаднат в тях от евентуалните разливи на използваната 
механизирана техника са пренебрежимо малки и не биха допринесли до 
замърсяване на подземните води с опасни вещества. 

Реализацията на обекта не предвижда използване на материали, 
съдържащи приоритетни вещества, нито дейности, които да доведат до 
непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води. 

Въздействие се очаква върху количественото състояние на 
подземното водно тяло при изграждане на собствен водоизточник за 
водовземане от подземни води. На този етап не е изяснено количеството на 
използваните в процеса на експлоатация води. 

При спазване на определените количества след узаконяване на 
водоизточника и изпълнение на предписаните мерки, въздействието ще 
бъде намалено до незначително. 

 
 

4.4.3. Почви. 
 

Разкривните и добивни работи ще имат въздействие върху почвите, 
изразяващо се в: 

- механично раздробяване; 
- утъпкване; 
- химическо замърсяване от евентуални разливи на масла и  

нефтопродукти от използваната техника. 
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Въздействието върху почвите ще бъде отрицателно, пряко, с  
териториален обхват на площадката на инвестиционното предложение. 

При рекултивацията терените ще се възстановят чрез подравняване, 
насипване на допълнителен почвен материал за създаване на подпочвен 
слой и накрая връщане на хумусния пласт. 

С култивирането на плътна, здрава тревна покривка ще се постигне 
преустановяване на процесите на ветрова ерозия на почвите. В резултат на 
това ще има положително, постоянно и дълготрайно въздействие върху 
почвите. 

 
 

4.4.4. Земни недра. 
 
Въздействието от ИП върху земните недра се изразява в отнемането 

на откривката от земни маси от котата на сегашния терен до проектното 
ниво на кота запаси и ресурси. То се оценява като пряко, дълготрайно, 
необратимо, временно за периода на концесията, локално и отрицателно. 
Не се очаква кумулативен ефект върху този компонент на околната среда. 

Изменението на геоложката основа ще свързано с отнемането на 
земни маси включващи 191 503 м3 откривка и полезното изкопоемо с обем 
2 774 594 м3, както и формиране на негативна земна форма във вид на 
кариерен котлован. 

Минимизиране на въздействието върху геоложката основа ще се 
реализира главно с механични и биологични рекултивационни дейности. 

 
 
 

4.4.5. Биологично разнообразие. 
 

Този компонент на околната среда ще един от най-засегнатите. 
Цялото местообитание на терена касаещ бъдещата кариера ще бъде 
променено. Вследствие на реализацията на ИП голяма част от растенията 
там ще бъдат унищожени, както и немалка част от безгръбначните 
животни. Останалите представители на фауната ще бъдат принудени да 
заемат съседни подходящи за тях терени. Шумовото замърсяване и 
човешкото присъствие ще окажат влияние и върху по-чувствителните към 
антропогенното присъствие животински обитатели на съседните 
територии. 

Предвидената биологична рекултивация ще окаже благоприятно 
влияние върху биоразнообразието в околността, чрез създаването върху 
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нарушените терени на възможно най-близки до естествените 
местообитания площи. 

 

4.4.5.1. Растителен свят. 
 

По време на изграждането на кариерата се очаква унищожаване на 
по-голямата част от растителността на терена. Тя е преставена основно от 
тревисти рудерални и плевелни видове. Не се предполага засягане на редки 
и застрашени таксони. Въздействието ще е пряко, дълготрайно, 
необратимо, локално и отрицателно. 

 Чрез биологичната рекултивация ще се компенсира загубата на  
растителност, като се възстанови наличието на растителна покривка върху 
терена, вследствие на залесителните мероприятия. Въздействието ще е 
дългосрочно и положително за биоразнообразието в района. 

 
4.4.5.2. Животински свят. 
 

При реализирането на ИП въздействията върху фауната се очакват да 
бъдат: 
 - Пряко унищожаване. При изкопните работи ще бъдат унищожени 
голяма част от почвената безгръбначна фауна, както и бавноподвижните ѝ 
представители обитаващи повърхността на терена. Не се очаква засягане 
на редки и/или застрашени видове. Въздействието ще е пряко, 
дълготрайно, необратимо, локално и отрицателно. 
 - Загуба на местообитания. Вследствие реализирането на ИП се 
очаква премахване и нарушаване на почвения слой и растителността на по-
голямата част от терена. При тези промени ще бъдат засегнати всички 
видове, които използват територията за убежища, размножаване и набавяне 
на храна. Основно, това са видове обитаващи полския и аграрен ландшафт, 
както и терени със засилена антропогенна дейност. Предполага се, че 
засегнатите индивиди ще заемат сходните биотопи в околността. Не се 
очаква влияние върху редки и/или застрашени видове. Въздействието ще е 
непряко, дълготрайно, необратимо, локално и отрицателно. Чрез 
биологичната рекултивация ще се компенсира загубата на  растителност, 
като се възстанови наличието на растителна покривка и част от загубените 
местообитания. 
 - Безпокойство, следствие на шумово замърсяване и антропогенно 
присъствие. На всички етапи от осъществяването на предвидените в ИП 
дейности се очаква засилено човешко присъствие в района. 
Подготвителните, добивните и транспортните мероприятия ще са свързани 
с увеличено шумово натоварване на района. То ще окаже влияние върху 
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всички видове от околността, чувствителни към човешкото присъствие. Не 
се очаква влияние върху редки и/или застрашени видове. Въздействието ще 
е непряко, дълготрайно, обратимо, локално и отрицателно. 
 - Поява на нови видове в района. Поради липсата на гористи част в 
района и в резултат на предвидената биологична рекултивация, включваща 
залесяване на местни дървесни видове, се очаква появата на дендрофилни 
представители на фауната в района. Влиянието върху животинския свят ще 
е непряко, дълготрайно, обратимо, локално и положително. 

 

4.4.6. Ландшафт. 
 

Ландшафтът е система, която се характерзира с определени природни 
ресурси, които се формират в процеса на развитие и зависят от стадия, в 
който се намира системата. Всеки ландшафт в една или друга степен в 
процеса на стопанисването му е подложен на антропогенно влияние и 
изменение.   

Инвестиционното предложение предвижда проектирането и 
разработването на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в границите 
на концесионна площ обхващаща два участъка – „Иванчовата чука – изток” 
и „Иванчовата чука – запад” с обща площ 210,249 дка., от които 195,369 
дка  са определени за добивна площ и 14,880 дка - съпътстваща площ 
(терени за разполагане на използваната механизация, фургони, насипища и 
др.). Добивът ще се извършва на три работни стъпала. Отстранената 
откривка ще се депонира в границите на утвърдените запаси върху 
собствен терен, съседен на експлоатирания през годината участък и ще се 
използва за техническа рекултивация на дъното на кариерата.  

Техническата рекултивация (частично през концесионния период) и 
цялостната биологична рекултивация ще се извършат след края на добива. 
Рекултивациите ще се проведат съгласно утвърдени проекти и в два 
основни етапа: минно-технологичен (при който се намаляват 
ландшафтните нарушения) и биологичен (при който се нормализират или 
подобряват условията за растителната и животинска среда).  

В резултат на открития добив на строителни материали ще се 
получат кореннни изменения на основните ландшафтни компоненти. На 
първо място с премахване на откривката ще се унищожат растителността и 
почвите. Ще се изземват и ще се изнасят почвеният профил и геоложки 
пластове, представляващи полезното изкопаемо. Разкривните и добивни 
работи ще доведат до появата на негативна форма -  котлован, от терен, 
представляващ позитивна земна форма, с наклон към р. Първенецка. През 
периода на концесията „ средно изменен ландшафт”  тип „ агроланшафт” , 
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ще бъде превърнат в клас „много силно изменен ландшафт”  тип 
„миннодобивен” , род „кариеро-насипни” .  

На етап добивни дейности, въздействията ще бъдат следните: 
- унищожаване на растителността и прогонване на представителите на 
животинския свят в рамките на засегнатата територия; 
- отнемане на повърхностния слой, който притежава поддържаща и 
възпроизвеждаща функция; 
- нарушаване на естествената структура на земните недра чрез изземване 
на полезното изкопаемо и запълване с материал с променена структура и 
състав; 
- промяна на релефа, което влияе на естествения отток; 

Като цяло ще бъде променен визуално ландшафтно-естетически 
характер. Въздействията ще са значителни, дълготрайни и с необратим 
характер.  
 

За съседните територии ще се наблюдават косвени изменения 
основно в биокомпонентите на ландшафта, създаване на предпоставки за 
замърсяване с нетоксичен прах и аерозоли, безпокоене на животинския 
свят в околността. Въпреки това ще има запазване на устойчивостта на 
ландшафтите при тяхното функциониране в районите около територията на 
ИП. 

При закриването - с подходяща техническа и биологична 
рекултивация ще се постигне възстановяване на естествените функции на 
ландшафта като средообразуваща система, което след време ще позволи 
територията отчасти да се възстанови и да се впише в съществуващата 
ландшафтна структура. Променени ще останат земните недра и релефът на 
територията на минно-добивните работи и насипищата. Визуалната 
промяна ще се изрази в наличието на нови позитивни и негативни форми. 
С биологичната рекултивация посредством мероприятия по залесяване ще 
се осигурят благоприятни възможности за развитие на флората и фауната.  
Въпреки предвидените възстановителни мероприятия, в резултат от 
добивните дейности, релефът ще бъде необратимо променен, а височината 
ще се редуцира средно с около 7 m.  

В заключение може да се каже, че реализацията на инвестиционното 
предложение няма да доведе до критично състояние на ландшафта в цялата 
територия, въпреки че ще има смяна на структурата на територията на 
самия обект. В съседните територии ще има запазване на устойчивостта на 
ландшафтите при тяхното функциониране. Основното въздействие ще бъде 
с локален характер. С рекултивацията общото въздействие ще бъде 
смекчено и ще се възстановят основните функции на ландшафта. 
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4.5. Въздействия върху природните обекти. 
  

Защитени територии  
В близост до находище „Иванчовата чука“ няма защитени територии. 

Най-близката такава е Защитена местност „Нощувка на малък корморан -
Пловдив“ отстояща на около 6,0 km  в северна посока. 

Реализирането на ИП не предполага въздействие върху защитени 
територии, поради териториална отдалеченост. 

 
Защитени зони 
Концесионна площ „Иванчовата чука“ не попада в границите на 

защитени зони от мрежата „Натура 2000”. Тя се намира на 2,4 km северно 
от ЗЗ „Брестовица” (BG0001033), и на 5,0 km южно от ЗЗ „Река Марица” 
(BG0000578) и ЗЗ „Марица – Пловдив” (BG0002087).  

Цялостният геоложки проект е разгледан в Дирекция „НСЗП” към 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за съвместимост със 
защитените зони на „Натура 2000”. В писмо с изх. № НСЗП 178/04.06.2012 
г., Министъра на околната среда и водите уведомява „Толи” ЕООД, че 
МОСВ приема цялостния геоложки проект за съвместим със защитените 
зони на „Натура 2000” и не е необходимо провеждане на процедура по реда 
на Глава втора от Наредбата за ОС и в тази връзка няма да бъде 
разработван Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ). 

Реализирането на ИП не предполага въздействие върху защитени 
зони, поради териториална отдалеченост. 

 
   

4.6. Рискове за околната среда от аварии, бедствия, катастрофи. 
 
Естеството на ИП не предполага дейности, предизвикващи риск от 

големи аварии и/или бедствия. На площадката няма да бъдат съхранявани 
химични вещества и смеси, включително попадащи в приложение №3 на 
ЗООС, няма предвидена експлоатация на високо рискови съоръжения и 
съхранение на силно запалими и горими материали. Въпреки това при 
определени обстоятелства инвестиционното предложение може да стане 
причина за възникването на пожар в границите на определен работен 
участък. Възникването и разпространението на евентуален пожар може да 
бъде ограничено при спазване на мерките за безопасност и действията при 
извънредни ситуации. 

Технологичното предотвратяване на инциденти и аварии трябва се 
гарантира с изпълнение и контрол на спазването на наличните 
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технологични инструкции, дейностите по текущото поддържане на 
механизацията и оборудването, провеждане на обучение на персонала и 
спазване на производствената дисциплина от персонала. 

 
5. Комбинирането на въздействието с въздействията на други 

съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения. 
 

В долната таблица са представени всички одобрени ИП от РИОСВ 
Пловдив за периода 2011-2019г. (Публичен регистър с данни за извършване 
на процедурите по ОВОС, съгласно чл. 102 от ЗООС и чл.3, ал.1 на 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда).  

Предвид местоположението и мащаба на ИП са включени 
Инвестиционните предложения разположени на територията на землището 
на с. Първенец (12 бр.). 

 
 
Табл. 23. Одобрени ИП в землището на с. Първенец за периода 2011-2019 г. 
 
ИП  Решение  Инвеститор 
,, Изграждане на система за 
капково напояване на лозови 
насаждения'' 

РЕШЕНИЕ № ПВ 59-
ПР/2011 год. 
 

Димитър Ст. Андонов, 
Илия Ив. Вълчанов 

,, Изграждане на система за 
капково напояване на лозови 
насаждения'' 

РЕШЕНИЕ № ПВ 61-
ПР/2011 год. 
 

Димитър Ст. Андонов, 
Илия Ив. Вълчанов 

,,Изграждане на система за капково 
напояване на лозови насаждения, 
винени сортове'' 

РЕШЕНИЕ № ПВ 62-
ПР/2011 год. 
 

Димитър Ст. Андонов, 
Илия Ив. Вълчанов 

,,Изграждане на сисема за капково 
напояване на лозови насаждения” 

РЕШЕНИЕ № ПВ 63-
ПР/2011 год. 
 

Димитър Ст. Андонов, 
Илия Ив. Вълчанов 

,,Изграждане на овцеферма за 
отглеждане на 400 броя овце'' 

РЕШЕНИЕ № ПВ 101-
ПР/2012 год. 
 

Георги П. Петров 

„Изпълнение на тръбен кладенец за 
поливане на насаждения с гъби” 

РЕШЕНИЕ № ПВ 36-
ПР/2014 год. 
 

Георги Иванов Трайков 

„Изграждане на система за капково 
напояване на овощна градина” 

РЕШЕНИЕ № ПВ 8-
ПР/2017 год. 
 

Димитър Димитров 

„Изграждане на сондажен 
кладенец“ 

РЕШЕНИЕ № ПВ 46-
ПР/2017 год. 
 

„АБЦ-Сервиз“ ЕООД 
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„Жилищно строителство”  РЕШЕНИЕ № ПВ 165-
ПР/2017 год. 
 

Ивелина С.Панайоткова и 
Станислав Д. Кралев 

Регионално прединвестиционно 
проучване (РПИП) за обособена 
територия, обслужвана от "ВиК 
Пловдив" ЕООД, гр. Пловдив 

РЕШЕНИЕ № 6-
ПР/2018 год. 
 

Министерство на 
регионалното развитие и 
благоустройство 

„Жилищно строителство и ООД” РЕШЕНИЕ № ПВ 96-
ПР/2018 год. 
 

Стоян Антонов, Атанаска 
Бамбалова, Владимир 
Ташев, Георги Ташев, 
Георги Т. Ташев, Тодор 
Пастърмаджиев, Светла 
Вършилова 

„Жилищно строителство” РЕШЕНИЕ № ПВ 145-
ПР/2018 год. 
 

Славчо Ставрев, Бисер 
Попов и “ЗОСИМАДОН” 
ЕООД 

 
Както е видно от горната таблица, одобрените ИП в землището на с. 

Първенец са свързани със селскостопански дейности, жилищно 
строителство и животновъден обект. Тяхната реализация не предполага 
значително въздействие върху компонентите на околната среда.    

Инвестиционното предложение предвижда проектирането и 
разработването на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в границите 
на концесионна площ обхващаща два участъка – „Иванчовата чука – изток” 
и „Иванчовата чука – запад”. Дейностите, които ще се извършват ще 
засегнат пряко 197,938 дка добивна площ. Основните въздействия върху 
околната среда ще са свързани с постепенна промяната в ландшафта и 
компонентите му – земни недра, почва, флора и фауна. Самите дейности 
ще се извършват по начин, които не предполага значително въздействие 
върху атмосферния въздух, повърхностните и подземните водни тела, 
здравето на населението. В землището на село Първенец няма 
предложения за други кариерни разработки. 

Превид характера на ИП, не се предполага комбинирането на 
въздействието с въздействията на одобрените инвестиционни 
предложения.  

Най-близките действащи кариери са за добив на мрамори за трошен 
камък в участък „Калоян”, землището на село Белащица, която отстои на 
7км на югоизток и за добив на паясъци и чакъл концесия „Елаците”, в 
землището на с. Йояким Груево и на гр. Перущица, която отстои на 9 км 
северозападно.  

Не се очаква кобиниране на въздействията, свързани с извършването 
на добивни дейности, предид тяхното местоположение и мащаб.   
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6. Въздействието на инвестиционното предложение върху 
климата и уязвимостта на инвестиционното предложение спрямо 
измението на климата. 

 
Промяната в климата се дължи на дългосрочни промени в 

количеството и годишното разпределение на валежите, температурата, 
влажността, посоката на вятъра, разпределението на атмосферното 
налягане и други климатични фактори. Режимът на валежите се променя, 
а екстремните метеорологични явления зачестяват, причинявайки бедствия 
като наводнения и суши, увеличава се риска от пожари. Климатичните и 
метеорологичните условия влияят на природните и антропогенни процеси, 
които въздействат върху състоянието на околната среда. Високите 
температури засягат отводняването, увеличават еутрофикацията на 
стоящите води.  

През последните години се увеличава честотата на екстремните 
метеорологични и климатични явления в България. Опасни 
метеорологични явления от конвективен произход (интензивни и обилни 
валежи, гръмотевични бури, градушки, често съпроводени с пориви на 
силен до бурен вятър) са причина за огромни щети върху селскостопанска 
продукция, инфраструктура, жилищни и обществени сгради.  

 
В тази връзка може да се каже, че инвестиционното предложение 

няма да окаже въздействие върху климата, но би могло да бъде уязвимо 
спрямо климатичните промени. 

 
 

7. Използвани технологии и вещества. 
 

Реализирането на инвестиционното предложение предвижда 
извършване на изкопни и насипни работи (за депониране на добитите 
полезни изкопаеми и на разкривката). Те ще се извършат по механизиран 
начин, с използване на традиционна строителна механизация и 
транспортни средства.  

Откривката ще се премахва селективно с булдозер Caterpillar D6T – 
рихлител. Товаренето на откривката, след събирането ѝ с булдозера, ще се 
извършва с челен товарач (фадрома) International H90, чийто обем на коша 
е 3.2 м3. Отстранената откривка ще се транспортира с автосамосвали и ще 
се депонира в границите на утвърдените запаси върху собствен терен, 
съседен на експлоатирания през годината участък и ще се използва за 



Доклад за ОВОС за ИП „Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в 
концесионна площ „Иванчовата чука“ (210.249 дка), землище на с. Първенец, община Родопи, 

област Пловдив” 
 
 

 
 

137 

техническа рекултивация на дъното на кариерата. Техническата 
рекултивация ще се извършва ежегодно след края на предвидените работи.  

Откривката е изградена от хумусен слой, финозърнест силно 
заглинен пясък и дребни чакъли. Хумусният слой на откривката, със средна 
дебелина 0.05 м, ще се съхранява заедно със заглинените пясък и чакъл.  

Отпадъкът от глина също ще се използва за техническа рекултивация 
на дъното на кариерата. За нормална експлоатация в кариерата се 
предвижда откривните работи да изпреварят с 5 м развитието на 
добивните. 

Добивните дейности ще се извършват на участъци. По отношение на 
технологията на добиване е избрана типична такава за типа полезно 
изкопаемо.  

Добивните работи ще се извършат над стационарното водно ниво. В 
периода на проучване не е установен водоприток в изработките. Запасите и 
ресурсите са над стационарното водно ниво. 

Добивът на баластра ще се извършва на три работни стъпала. 
Добивът на суровината от работно стъпало ще се извършва в посока 
североизток – югозапад, а придвижването на фронта на добивните работи в 
посока северозапад – югоизток. Кариерата ще функционира при следните 
параметри: ъгъл на устойчивия откос на кариерата 55 º при фронт от 10 м; 
височина на работното стъпало – от 2 до 7 м, средно 5 м; изземване на 
суровината чрез прокарване на траншеи, които ще завършват с площадки, 
на които ще се разположат багерите; максимална дължина на работен 
фронт 20 м.  

Пясъците и чакълите ще се изземват с багер с обратна лопата 
Caterpillar 336D LN с обем на кофата 1,05 м³ за работа с тежки материали с 
обемно тегло над 1,5т./ м³ и ще се транспортират с два броя автосамосвали 
до промишлената площадка за просъхване и продажба. Това ще се случва 
на първоначалния етап от добивните работи, когато суровината ще се 
предлага на пазара без обработка в ТМСИ, след просъхване, за пътни 
основи. 

На следващ етап ще стартира използването на мобилна челюстна 
трошачка Powerscreen Metrotrak, от която пясъците и претрошените чакъли 
ще се транспортират с автосамосвали Volvo до мобилната пресевна 
инсталация Powerscreen Chieftain 400, от която ще се сортират пресят пясък 
и отделни фракции от претрошения чакъл: 4/30 мм и 30/60 мм.  

Технологията на преработка ще включва следните операции: 
- първоначално претрошаване на едрите чакъли с роторна 

трошачка фракция 0.00 – 75.00 на територията на участъците от 
находището; 
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- транспортиране на едрите чакъли до ТМСИ; 
- претрошаване с челюстна трошачка фракция 0.00 – 25.00; 
- преминаване през сито 0.00 – 25.00; 
- преминаване надситовия материал през конусна трошачка; 
- преминаване през сито за отделяне на фракции 5.00 – 25.00; 
- преминаване през двуделен класификатор за отделяне на 

фракция 0.16 – 5.00 и шлам. 
При преминаването през ситата става и първично умиване. След това 

получената готова продукция от фракции 5.00 – 25.00 и 0.16 – 5.00 се 
складират на купове за експедиране. Полученият шлам от глинеста маса 
(отмитата глина) се насочва по канал, гравитачно, към отработените 
пространства (иззето напълно полезно изкопаемо) или котловани за 
осъществяване на частична етапна техническа рекултивация. Котлованите 
се явяват утайник за отмитата глина и входящия канал към него. След 
просъхване на отмитата глина в котлованите на кариерата, върху нея 
равномерно ще се разстила откривката. Разстилането на откривката е 
крайна цел на техническата рекултивация. 

 
Опасните ХВС, които ще се използват при експлоатацията на 

кариерата, са дизеловите горива и смазочните машинни и моторни масла, 
които са необходими за функционирането и поддръжката на земекопната и 
транспортна техника. Няма да се извършва съхранение на опасни химични 
вещества и смеси на площадката по време на реализацията на ИП. 
Снабдяването с масла и гориво, както и поддръжката на техниката, ще се 
извършва от външни изпълнители. 

 
 

 
 

VI. Използвани методики и данни за прогноза и оценка 
на въздействието върху околната среда, включително 
подробности за затрудненията при събирането на 
необходимата информация, и основните елементи на 
несигурност. 
 

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 



Доклад за ОВОС за ИП „Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в 
концесионна площ „Иванчовата чука“ (210.249 дка), землище на с. Първенец, община Родопи, 

област Пловдив” 
 
 

 
 

139 

утвърдена със Заповед № РД-165/20.02.2013 г. на Министъра на 
околната среда и водите; 

2. „МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗСЕЙВАНЕТО НА ЕМИСИИТЕ 
НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЯХНАТА 
КОНЦЕНТРАЦИЯ В ПРИЗЕМНИЯ АТМОСФЕРЕН СЛОЙ” – 
програмен продукт „TRAFFIC ORACLE”; 

3. Данни за розата на вятъра за района на село Първенец, общ. Родопи, 
област Пловдивска, предоставени от НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО 
МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ ФИЛИАЛ  ПЛОВДИВ;  

4. Софтуерен продукт SURFER 7.0; 
5. Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в 

околната среда от промишлено предприятие и определяне на нивото на 
шума в мястото на въздействие, утвърдена със Заповед № РД-
613/08.08.2012 г. на Министъра на околната среда и водите] 

6. Методи за определяне на показателите за шум в зависимост от 
източника - прил. № 3 към чл. 6 на НАРЕДБА № 6/2006 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. 58/2006 г.). 

7. За изготвянето на доклада се извършени теренни проучвания на 
територията, предмет на инвестиционното предложение и района около 
нея. Те са осъществени в периода ноември 2017 – март 2019 год., като са 
използвани специфични методики и литература в зависимост от вида на 
изследваните обекти: 
-   за определяне наличието и представителността на редките 

природни местообитания в площадката на проекта е използвано 
Ръководство за определяне на местообитания от Европейска 
значимост в България (2005); 

-   за проучване на флората и фауната е извършвано пълно обхождане 
на територията с визуална идентификация на обектите, като в 
отделни случаи е използвана и акустична апаратура; 

-   освен теренните данни, са използвани литературни данни и такива 
от наблюдения на местни хора. 

Анализ на основните видове натиск върху повърхностните и 
подземни води в резултат на експлоатацията на обекта е извършен, 
съгласно концептуалния модел “Движещи сили – Натиск – Състояние – 
Въздействие – Отговор” (ДНСВО), описан в ПУРБ ( 2016-2021 г.).  
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 За установяване състоянието на земните недра и полезните 
изкопаеми са използвани Геоложки доклад и Хидрогеоложка 
характеристика на района, изготвени от лицензирана фирма. 

За проучване на биоразнообразието са извършени полеви посещения 
обхващащи целия терен, през всички сезони на годината, като видовете са 
установявани визуално и акустично. Използвана е специализирана 
литература за определянето на някои от регистрираните таксони. 
 

VII. Мерки за избягване, предотвратяване, намаляване 
или прекратяване на значителните вредни въздействия върху 
околната среда и човешкото здраве и план за тяхното 
изпълнение. Описание на предложените мерки за наблюдение 
след реализиране на инвестиционното предложение. 

 
Мерки за ограничаване на неорганизираните емисии на прах по 

време на експлоатацията на инвестиционното намерение, 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. 
- при товарене и разтоварване на твърди прахообразни материали 

за местата, където това се извършва, ще се спазват следните изисквания: 
1. удължен престой на съоръжението на мястото след 

приключване на товаренето и разтоварването;  
2. ограничаване на дейностите при високи скорости на вятъра; 
 - 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: 
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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. 
 
Табл. 24. Видове мерки 

 

По отношение на повърхностни и подземни води 
 

№ Мерки Период/фаза на 
изпълнение 

Резултат 

1. 
Да не се допуска работа под 
стационарното водно ниво на 
подземните води 

Експлоатация 
Недопускане директно 
замърсяване на подземните 
води. 

2. Да не се допуска 
замърсяването на р. 
Първенецка и ГНК – Въча III 
Долнокричимски със 
строителни материали и 

Строителство и 
експлоатация 

Изпълнение мярка от 
ПУРН 
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гориво-смазочни материали от 
транспортната техника.  
 

3. 
Да не се допуска използване 
на повърхостни води от р. 
Първенецка и ГНК – Въча III 
Долнокричимски 

Строителство и 
експлоатация 

Недопускане директно 
замърсяване на 
повърхностните води 

4. При започване на СМР да бъде 
включен представител на 
„Напоителни системи“ ЕАД, 
клон Марица 

Строителство Изпълнение условие от 
становището на 
„Напоителни системи“ 
ЕАД, клон Марица №РД-
09-333#3/02.04.2019 г.  

5. 
След приключване на СМР да 
бъде възстановен прилежащия 
терен 

Строителство Изпълнение условие от 
становището на 
„Напоителни системи“ 
ЕАД, клон Марица №РД-
09-333#3/02.04.2019 г. 

 
Мерки за намаляване вредните въздействия върху атмосферния 
въздух и шум 

№ Мерки Период/фаза на 
изпълнение 

Резултат 

1.  
При необходимост 
/неблагоприятни климатични 
условия/ при сухо и ветровито 
време, да се извършва 
оросяване на работната 
площадка, местата за 
товароразтоварни дейности и 
вътрешните пътища. 

Експлоатация Предотвратяване и 
ограничаване 
замърсяването на АВ 
с неорганизирани 
емисии 

2. 
Постоянен контрол и 
недопускане претоварването 
на МПС за транспорт на 
добитата суровина. 

Експлоатация Предотвратяване и 
ограничаване 
замърсяването на АВ 
с неорганизирани 
емисии 

3. 
При транспортиране на 
твърди прахообразни 
материали, да се използват 
затворени или покрити с 
платнища транспортни 
средства. 

Експлоатация  Предотвратяване и 
ограничаване 
замърсяването на АВ 
с неорганизирани 
емисии 

4. 
Транспортната техника да се 
поддържат в добро 

Експлоатация Предотвратяване и 
ограничаване 
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техническо състояние с оглед 
да не се допуска преразход на 
гориво, а от тук и 
неорганизирани емисии от 
мобилни източници. 

замърсяването на АВ 
с неорганизирани 
емисии 

5. 
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 

Експлоатация Предотвратяване и 
ограничаване 
замърсяването на АВ 
с неорганизирани 
емисии 

6. 
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. 

Експлоатация Предотвратяване и 
ограничаване 
замърсяването на АВ 
с неорганизирани 
емисии и 
ограничаване на 
емисиите на шум в 
околната среда 

7. 
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 
въздуха. 

Експлоатация Ограничаване на 
емисиите на шум в 
околната среда 

 
По отношение на геоложка основа, земи и почви 

 
№ Мерки Период/фаза на Резултат 
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изпълнение 

1 
Изготвяне на План за управление 
на минните отпадъци 

Проектиране Оптимизиране на 
параметрите на 
разработката с оглед 
минимално въздействие 
върху околната среда. 

2 Изготвяне на План за разработка 
за добив и първична преработка 
на полезните изкопаеми 

Проектиране Оптимизиране на 
параметрите на 
разработката с оглед 
минимално въздействие 
върху околната среда. 

3 Своевременно изготвяне и 
предoставяне за утвърждаване от 
компетентните органи на 
годишни работни проекти за 
добив и стриктно спазване на 
приетите проектни величини при 
извършването добива на 
баластра. 

Експлоатация Оптимизиране на 
параметрите на 
разработката с оглед 
минимално въздействие 
върху околната среда. 

4 При образуване на ерозия в 
определените за експлоатация 
терени да се правят заграждения 
от дървета или баластра. 

Експлоатация Предотвратяване 
възникването на ерозия 

5 Недопускане на добивни работи 
извън определените граници по 
проекта. 

Експлоатация Опазване на земните недра 

6 Провеждане на периодични 
геодезически измервания. 

Експлоатация Контрол върху спазването 
на техническите 
параметри, заложени в 
проектите. 

7 Стриктно да се изпълняват 
предвидените в проекта 
мероприятия за осигуряване 
устойчивостта на откосите и 
елиминиране на прояви на 
свличане. 

Експлоатация Предпазване от аварии и 
инциденти. 

8 Да се извършва поетапна 
техническа рекултивация на 
отработените участъци. 

Експлоатация Подобряване състоянието 
на отработенотo 
пространство. 

 Оползотворяване на отнетия 
хумусен слой на място. 

Откривни работи и 
Експлоатация 

Недопускане увреждане на 
почвите. 

 Да се изготви план за местата, 
определени за  депа на хумуса и 
земните маси от откривката и 
недопускане разпиляването и 
складирането им извън депата 

Откривни работи и 
Експлоатация 

Недопускане увреждане на 
почвите. 

 Да не се допуска депониране на Откривни работи и Недопускане увреждане на 
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материали, отпадъци, земни маси 
или разгръщане на дейности, 
извън територията на 
концесионната площ. 

Експлоатация почвите. 

 Да не се допуска работа с 
неизправна транспортна техника  

Откривни работи и 
Експлоатация 

Недопускане замърсяване 
на почвите с масла и 
нефтопродукти. 

 Обслужващите дейности на 
автомобилния парк и добивната 
техника (смяна на масла, 
акумулатори, гуми и др.) да се 
извършва само на обособени за 
целта места - ремонтни бази. 

Откривни работи и 
Експлоатация 

Недопускане замърсяване 
на почвите с масла и 
нефтопродукти. 

 Поддържане в наличност на 
постоянни по вид и количества 
сорбенти за ГСМ. 

Откривни работи и 
Експлоатация 

Недопускане замърсяване 
на почвите с масла и 
нефтопродукти. 

 
 
По отношение на управление на отпадъците 
 

№ Мерки Период/фаза на 
изпълнение 

Резултат 

1 
По време на извършване на 
добивните дейности да не се 
допуска замърсяване с отпадъци. 

Експлоатация Запазване на природните 
местообитания  

2 Недопускане на инцидентни 
разливи на горива, които биха 
замърсили трайно почвата и 
водите в района. 

Експлоатация Опазване на водолюбивите 
видове от флората и 
фауната.    

3 Да се изработи и прилага 
инструкция за разделно събиране 
на отпадъци 

Експлоатация Опазване на ландшафта, 
почви и води 

4 Стриктно да се спазват 
определените места за 
съхранение на отпадъците. 

Експлоатация Опазване на ландшафта 

5 Да не се допуска разпиляване на 
опасни отпадъци 

Експлоатация Опазване на ландшафта, 
почви и води 

 
По отношение на ландшафта 
 

№ Мерки Период/фаза на 
изпълнение 

Резултат 

1 
Проектиране на техническа, 
биологическа и 
ландшафтноустройствена 

Проектиране Осигуряване на естествено 
включване на 
възстановените терени в 
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рекултивация в съответствие с 
прилежащите ландшафти. 

прилежащия ландшафт. 

2 
Да се изработи и прилага 
инструкция за разделно събиране 
на отпадъци. 

Експлоатация Опазване на ландшафта, 
почви и води. 

3 
Стриктно да се спазват 
определените места за съхранение 
на отпадъците. 

Експлоатация Опазване на ландшафта. 

4 
Да не се допуска разпиляване на 
опасни отпадъци. 

Експлоатация Опазване на ландшафта, 
почви и води. 

5 
 Да се използва добре поддържана 
строителна и транспортна техника. 
 

Експлоатация Опазване на въздуха, 
ландшафта, почви и води. 

 

 
По отношение на биоразнообразието 
 

№ Мерки/препоръки Период/фаза на 
изпълнение 

Резултат 

1 

Изготвяне и утвърждаване на 
проект за рекултивация, съобразен 
с предложените мерки, 
ограничения и поставени условия 
от компетентните органи. 

Проектиране Реинтегриране на терена в 
околната среда. 

2 

Проектирането и изграждането на 
необходимите нови пътни връзки 
да се реализира предимно върху 
вече съществуващи полски пътища 
и трасета. 

Проектиране, 
експлоатация и 
рекултивация 

Намаляване на 
отрицателното 
въздействие върху 
биологичното 
разнообразие 

3 

Да не се допуска навлизането на 
тежки машини в съседни имоти, 
извън границите на концесионната 
площ. 

Експлоатация Намаляване на 
отрицателното 
въздействие върху 
биологичното 
разнообразие 

4 
При биологичната рекултивация да 
се предвиди използването на 
местни растителни видове. 

Рекултивация Предотвратяване 
разпространението на 
чужди флорни елементи 

5 

Да се провежда периодичен 
инструктаж на работниците и 
персонала, относно прилагането на 
смекчаващите мерки по 

Експлоатация Намаляване на 
отрицателното 
въздействие върху 
биологичното 
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намаляване на въздействието върху 
биологичното разнообразие в 
района. 

разнообразие 

6 

Откривните работи за усвояване на 
нови площи да се извършат по 
възможност в извън 
размножителният период на 
животинските видове (март - юни). 

Експлоатация Намаляване на 
отрицателното 
въздействие върху 
биологичното 
разнообразие 

7 
Дейностите, свързани с шум и 
вибрации, да се извършват само 
през светлата част на денонощието. 

Експлоатация Опазване на прилепните 
популации. 

8 

При намиране преди започване и 
по време на строителството и 
експлоатацията на сухоземни 
костенурки, таралежи, змии и 
други бавно подвижни гръбначни 
животни, те да бъдат пренесени и 
освободени на безопасно 
разстояние от обекта. 

Експлоатация Намаляване на 
отрицателното 
въздействие върху 
биологичното 
разнообразие 

9 

Предпазване на засегнатите терени, 
както и тези в близост до 
находището от рудерална и 
синантропна инвазия, чрез 
периодично почистване от плевели. 

Експлоатация и 
рекултивация 

Ограничаване промяната 
на естествените ценози. 

 
По отношение на население и човешко здраве 
 

№ Мерки Период/фаза на 
изпълнение 

Резултат 

1 

Избор на подходящо работно 
оборудване, като се отчита 
работата, която се извършва, 
генерираща възможно най-малко 
шум; 

Проектиране Здравна защита и 
управление на риска 

2 

Оценяване на риска на работните 
места преди започване на 
строителството и след въвеждане в 
експлоатация на обекта и да се 
предвидят мерки за ограничаване и 
намаляване на риска. 

Откривни работи и 
Експлоатация 

Здравна защита и 
управление на риска 

3 

Разработване и прилагане на  
програми за поддържане на 
работното оборудване, работното 
място и на системите на работното 

Експлоатация Здравна защита и 
управление на риска 
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място. 

4 

Провеждане на обучение на 
работещите за правилното и 
безопасното използване на 
работното оборудване с цел да се 
сведе до минимум експозицията им 
на шум. 

Експлоатация Здравна защита и 
управление на риска 

5 

Използване на лични предпазни 
средства при работа, в съответвие с 
изискващите се  за конкретните 
работни места – предпазни 
ръкавици, специални работни 
облекла и обувки, защитни очила и 
дихателни апарати. 

Експлоатация Здравна защита и 
управление на риска 

6 

Спазване на  изискванията на  
Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 
г. за правилата и нормите за 
пожарната безопасност при 
експлоатация на обектите 

Експлоатация Здравна защита и 
управление на риска 

 
 

По отношение на културното наследство 
 

№ Мерки Период/фаза на 
изпълнение 

Резултат 

1 

В случай че при строителството на 
инфраструктурата и 
експлоатацията на кариерата се 
открият структури и находки, които 
имат признаци на културни 
ценности, да се спазват 
разпоредбите на чл. 160, ал. 2 и чл. 
72 от Закона за културното 
наследство (ЗКН). 

Експлоатация Опазване на културно - 
историческото наследство 

2 

При откриване на движими 
културни ценности да се спазват 
разпоредбите на чл. 35, ал. 2 от 
Закона за подземните богатства 
(ЗПБ). 

Експлоатация Опазване на културно - 
историческото наследство 
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VIII. Описание на очакваните значителни 

неблагоприятни въздействия на инвестиционното 
предложение за околната среда и човешкото здраве, 
произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 
предложение на риск от големи аварии и/или бедствия. 

 
По време на реализацията на инвестиционното намерение и през 

срока на концесията не се очакват неблагоприятни въздействия от рискове 
от големи аварии, защото в близост няма предприятия с рисков потенциал 
по смисъла на чл. 103 от ЗООС.  

Основните бедствия, които могат да имат значително неблагоприятно 
въздействие върху човешкото здраве и околната среда предвид уязвимостта 
на ИП са земетресения и наводнения, както и възникване на пожар.  

При земетресение, основната опасност е от нарушаване на 
енергоподаването. Съществува възможността за затрупване на хора, 
възникване на пожароопасна обстановка и др.  

Наводнения са възможни в резултат на природни явления (обилни 
валежи и снеготопене) или от разрушаване на хидротехнически 
съоръжения. В непосредствена близост до територията на ИП преминава 
река Първенецка. 

При възникване на бедствия и аварии трябва да се предвидят 
определени мерки, например прекъсване на електрозахранването, 
евакуиране на автомобилите и техниката, дейности по укрепване, 
обезопасяване на ценни суровини и др. 

 
 
 

IX. Становища и мнения на засегната общественост, на 
компетентните органи за вземане на решение по ОВОС. 

 

На основание разпоредбите на ЗООС и НАРЕДБАТА за ОВОС, 
Възложителят е информирал обществеността за своето ИП. Не е 
регистриран обществен интерес. 

На основание чл. 9, ал. 1 на НАРЕДБАТА за ОВОС и указанията на 
РИОСВ Пловдив, Възложителят е провел консултации по обхвата и 
съдържанието на ДОВОС с: 

- РИОСВ-Пловдив  
- РЗИ Пловдив  
- БД ИБР Пловдив  
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- Напоителни системи ЕАД 
- ВиК ЕООД  
- Кметство с.Първенец 
- Община Родопи 
 
В резултат от проведените консултации е получена следната 

информация: 
1. РИОСВ Пловдив: 
- приема предложената със Заданието структура и обхват на ДОВОС. 
- изисква в ДОВОС 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; 

- изисква в ДОВОС да се направи оценка на съществуващото 
състояние и очакваното шумово натоварване по време на изграждането и 
експлоатацията на обекта; 

- изисква да се оцени и видът и количеството на опасните химични 
вещества и смеси, включени в Приложение №3 към чл.103, ал.1 от ЗООС; 

- изисква в ДОВОС да се предоставят мерки за ограничаване на 
неорганизираните емисии на прах при реализация на инвестиционното 
намерение в изпълнение на чл.70 от Наредба №1/2005 за НДЕ на вредни 
емисии (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с 
неподвижни източници на емисии; 

- изисква в ДОВОС да се предоставят мерки за ограничаване на 
шумовото натоварване при реализацията на инвестиционното 
предложение, както при добивните дейности, така и при транспортирането 
на добития материал. 

 
2. РЗИ Пловдив: 
- Приема предоставеното Задание за обхват и съдържание на ДОВОС 

за разработването на находището. 
 
3. БД ИБР: 
- Препоръчва да се предвиди изготвяне на точни и ясни карти в 

подходящ мащаб, с приложени координати на гранични точки, указващи 
точното местоположение на ИП. 

- Препоръчва да се представи информация относно състоянието на 
повърхностните и подземни водни тела, засегнати от ИП; 

- Препоръчва да се предвиди разглеждане на наличието (или не) е 
близост до ИП на: водни обекти по смисъла на Закона за водите; 
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санитарно-охранителни зони, водоизточници за питейно-битово 
водоснабдяване и зони за защита на водите съгласно Закона за водите; 

- Препоръчва да се разгледат обстойно дейностите, предвидени за 
осъществяване на ИП, свързани с повърхностни и подземни води 
(водовземане, заустване, изкопни дейности); 

- Препоръчва да се направи прогноза и оценка за очакваното 
въздействие върху повърхностните и подземни води и зоните за защита на 
водите, по време на експлоатацията на обекта, предвид изводите и 
резултатите от оценката на въздействието и при необходимост да се 
заложат мерки за предотвратяване негативното влияние върху тях; 

- Препоръчва да се представи подробна характеристика на 
хидрогеоложките условия и фактори (на базата на извършени 
хидрогеоложки проучвания и изготвен хидрогеоложки доклад), влияещи 
върху количеството и качеството на подземните води в района, за да се 
изясни влиянието на експлоатацията на на находището върху подземните 
води, конкретно върху водоизточниците на питейно-битово водоснабдяване 
(ПБВ); 

- Изисква да се предостави геолого-хидрогеоложки разрез/и в 
подходящ мащаб през находище „Иванчовата чука”, на който да се изнесат 
контурите на находището и нивото на подземните води; 

-  Изисква да се изясни дали от дейността ще се разкрият подземни 
води при предвидените параметри на експлоатация на находището. 
Подчертава, че добивните работи трябва да се проектират и извършат над 
нивото на подземните води в района на находището; 

-  Изисква да бъде изготвено становище от „ВиК” ЕООД гр. Пловдив, 
което стопанисва водовземните съоръжения за питейно-битово 
водоснабдяване на с. Златитрап и с. Оризаре, общ. Родопи и на гр. 
Пловдив; 

- Изисква да бъде изготвено становище от „Напоителни системи” 
ЕАД – клон Марица, във връзка с непосредствената близост на някои от 
точките на концесионната площ, които попадат върху самия ГНК на ИП до 
ГНК Въча-III-Долнокричимски-Канал М-1 по Устинско дере от НС „Въча”. 

   
 

4. Напоителни системи – клон Марица: 
 

- Няма възражения във връзка с предоставеното Задание за обхват  
съдържание на ДОВОС за разработването на находището; 

- Изисква при реализация на инвестиционното предложения да се  
спазват следните условия: 
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1. Да се спазва Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи  
за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 

2. Всяка следваща фаза на проектиране да се съгласува с  
„Напоителни системи“ ЕАД, клон Марица. 

3. На техническа фаза от проектиране да се представят детайли, от  
които е видно, че са спазени отстоянията от канали и съоръжения, 
собственост и стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД, клон Марица. 

4. При започване на дейности по реализацията на инвестиционното  
предложение да бъде включен представител на „Напоителни системи“ 
ЕАД, клон Марица. 

5. След приключване рализацията на инвестиционното предложение ,  
да бъде възстановен прилежащия терен. 

6. В приемателната комисия, да има включен представител на   
„Напоителни системи“ ЕАД, клон Марица. 
  

5. ВиК ЕООД: 
 

- Изказва положително становище за предоставеното Задание за 
обхват и съдържание на ДОВОС за разработването на находището. 

 
6. Кметство с.Първенец 

 
- В законоустановения срок не е получено становище по 

предоставеното Задание за обхват и съдържание на ДОВОС за 
разработването на находището, в отговор на писмо с вх. № 52/13.03.2018. 

 
7. Община Родопи 
 

- В законоустановения срок не е получено становище по 
предоставеното Задание за обхват и съдържание на ДОВОС за 
разработването на находището, в отговор на писмо с вх. № 53-1272-
2#26/13.03.2018. 

 
 

В хода на процедурата няма постъпили становища, мнения, 
препоръки, забележки от заинтересовани лица.  

Резултатите от проведените консултации са взети под внимание при 
изготвянето на ДОВОС.  
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X. Заключение на експертите.  
 
 
В Доклада за ОВОС на инвестиционно предложение за ескплоатация 

на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли, е направено описание и 
анализ на компонентите и факторите на околната среда и човешкото здраве, 
които се очаква да бъдат засегнати от инвестиционното предложение, както 
и взаимодействието между тях.  

Определени, описани и оценени са предполагаемите въздействия 
върху населението и околната среда в резултат от реализацията на 
инвестиционното предложение, ползването на природни ресурси, емисии 
на вредни вещества, генерирането на отпадъци и създаването на 
дискомфорт при нормалната експлоатация. Въз основа на този анализ 
могат да се направят следните изводи за очакваното въздействие от 
реализацията на инвестиционното предложение. 

 
Въздействие върху ландшафта 
 
По отношение на ландшафта по време на добивните дейности, 

съществуващият средно изменен агроландшафт (пасищен и орен), ще 
претърпи постепенна модификация и ще се превърне в силно изменен, 
минно-добивен ландшафт. Най-съществена промяна ще настъпи в 
компонентите почви, растителност и земни недра, като ще се промени 
визуалното възприемане на терена – от позитивна релефна форма в 
негативна (котлован). При закриването - с подходяща техническа и 
биологична рекултивация ще се постигне възстановяване на естествените 
функции на ландшафта като средообразуваща система, което след време ще 
позволи територията отчасти да се възстанови и да се впише в 
съществуващата ландшафтна структура. 
 
 

Въздействие върху земните недра 
 
Въздействието от ИП върху земните недра се изразява в отнемането 

на откривката от земни маси от котата на сегашния терен до проектното 
ниво на кота запаси и ресурси. То се оценява като пряко, дълготрайно, 
необратимо, временно за периода на концесията, локално и отрицателно. 
Не се очаква кумулативен ефект върху този компонент на околната среда. 

Изменението на геоложката основа ще свързано с отнемането на 
земни маси включващи 191 503 м3 откривка и полезното изкопоемо с обем 
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2 774 594 м3, както и формиране на негативна земна форма във вид на 
кариерен котлован. 

Минимизиране на въздействието върху геоложката основа ще се 
реализира главно с механични и биологични рекултивационни дейности. 

 
Въздействие върху биоразнообразието 
 
По време на изграждането на кариерата се очаква унищожаване на 

по-голямата част от растителността на терена. Тя е преставена основно от 
тревисти рудерални и плевелни видове. Не се предполага засягане на редки 
и застрашени таксони. Въздействието ще е пряко, дълготрайно, 
необратимо, локално и отрицателно. 

При реализирането на ИП въздействията върху фауната се очакват да 
бъдат свързани с пряко унищожаване, загуба на местообитания, 
безпокойство и поява на нови видове, вследствие на залесяването при 
биологичната рекултивация. 

Не се очаква влияние върху редки и/или застрашени растителни и 
животински видове. 

Чрез биологичната рекултивация ще се компенсира голяма част от 
неблагоприятните въздействия върху биоразнообразието, породени от 
реализирането на ИП. 

 
 
Въздействие върху населението и човешкото здраве 

 
Въздействия върху население и човешко здраве за населението от 

най-близкото населено място с. Първенец, както и другите населени 
места в близост до кариерата за пясъци и дребни чакъли в резултат от 
експлоатацията на обекта не се очакват.  

За работещите на кариерата се очакват въздействия със строго 
локален и професионален характер, поради което следва стриктно 
спазване на  правилата за безопасностна работа, използване на лични 
предпазни средства, провеждане на инструктажи за работа с наличната 
техника и приемане на план с действия за евакуация на персонала и 
присъстващите на територията на обекта хора при възникване на 
аварийни ситуации. 
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Въздействие върху атмосферния въздух 
 

Реализацията на ИП, предполага експлоатация на обекта за дълъг 
период от време. С прилагането на предвидените мерки за предотвратяване 
и ограничаване замърсяването на АВ с неорганизирани емисии, 
въздействието от емисиите на прах и горивни газове върху компонента 
атмосферен въздух се определя като отрицателно дълготрайно, пряко и 
същевременно незначително, с локален мащаб, с малък териториален 
обхват.  

 
Въздействие върху води 
 
Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже 

въздействие върху режима на повърхностните води както в количествено, 
така и в качествено отношение. 

Въздействие върху подземните води се очаква:  
- в резултат на добивните дейности; 
- инфилтриране на замърсени промивни води от повърхността към 

подземното водно тяло; 
- водовземане от подземни води. 
 Оценката на предполагаемите въздействия при реализацията на 

обекта върху води в нейната цялост е следната: 
− вид на въздействие – пряко; 
− териториален обхват – локален; 
− степен на въздействие – незначителна; 
− продължителност на въздействие – краткотрайна (по време на  

подготвителните работи ) и дълготрайна (по време на откривните и 
добивни работи). 

 
 
Въздействие върху почви 

 
При подготвителните работи на обекта въздействието върху почвите 

се очаква да бъде временно, незначително и ограничено по площ и време 
на работния процес. 

За периода на  експлоатация деградационни процеси ще се проявяват 
при разкривните и добивни дейности, изразяващи се в механично 
раздробяване, утъпкване, коловози или пропадания, причинени от 
движението на обслужващата механизация. Предполага се възможност за 
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химическо замърсяване на почвите на територията на ИП при генериране и 
отлагане на прахови емисии от работещата механизирана техника. 

При рекултивацията терените ще се възстановят чрез подравняване, 
насипване на допълнителен почвен материал за създаване на подпочвен 
слой и накрая връщане на хумусния пласт. 

След биологичната рекултивация и  създаването на плътна тревна 
покривка ще се постигне намаляване на процесите на водна и ветрова 
ерозия на почвите, което е предпоставка за значително, дълготрайно 
положително въздействие върху компонента почви. 

 
Въздействие от шумови емисии 

 
Предвид отдалечеността на обекта на ИП от най – близките населени 

места и факта, че транспортната техника няма преминава през тях, 
въздействието по фактор шум може да се определи като ограничено, 
локално, в границите на добивната площ с периодичен характер. 

По време на добивните дейности се очаква пряко, периодично, 
краткотрайно, отрицателно въздействие по отношение емисии на шум в 
околната среда от дейността на строителна механизация, значително под 
регламентираните гранични стойности. 
 
В таблица 25 са представени накратко очакваните въздействия. 
 
Табл. 25. Очаквани въздействия 
 

Компонент/фактор Въздействия 
 Положителни Отрицателни 

Подготвителни работи 
Не се очакват въздействия  

Откривни работи 
 По време на дейностите 

предвидени в етапа на 
разкриване за работещите 
на обекта - въздействия в 
резултат от използваната 
техника и генерираните 
емисии от шум, вибрации и 
прах. 

Добивни работи 

Население и човешко 
здраве 

 

Отдалеченост на 
находището от близко 
населените места. 

Въздействия за работещите 
на обекта от вредни 
физични фактори - емисии 
от шум, вибрации и прах, 
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Компонент/фактор Въздействия 
 Положителни Отрицателни 

генерирани от наличната 
техника. 

Използване на транспортни 
маршрути за извозване на 
добития материал, които са 
извън населените места. 

 

Подготвителни работи 
 Унищожаване на 

местообитания 
 Унищожаване на индивиди 

 Безпокойство 
Откривни работи 

 Безпокойство 
Добивни работи 

 Безпокойство 
Биологична рекултивация 

Биологично разнообразие 

Създавене на близки до 
естествените 
местообитания върху 
нарушени терени 

 

 Поява на нови животински 
видове 

 

Подготвителни работи 
 Отнемане на част от най-

горния земен слой 
Откривни работи 

 Отнемане на полезно 
изкопаемо и нарушаване на 
естествената геоложка 
среда в района. 

Добивни работи 
 Отнемане на полезно 

изкопаемо и нарушаване на 
естествената геоложка 
среда в района. 

Земни недра 

Техническа рекултивация 
 Възстановяване на иззетата 

част от най-горния земен 
слой 

 

Подготвителни работи 
 Механично раздробяване и 

утъпкване 

Почва 

 Химическо замърсяване от 
евентуални разливи на 
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Компонент/фактор Въздействия 
 Положителни Отрицателни 

масла и  
нефтопродукти от 
използваната техника 

Откривни работи 
 Механично раздробяване и 

утъпкване 
 Химическо замърсяване от 

евентуални разливи на 
масла и  
нефтопродукти от 
използваната техника 

 Добивни работи 
 Рекултивация на терените 

чрез подравняване, 
насипване на допълнителен 
почвен материал  и 
връщане на хумусния 
пласт. С култивирането на 
плътна, здрава тревна 
покривка ще се постигне 
преустановяване на 
процесите на ветрова 
ерозия на почвите. 

 

Подготвителни работи 
Не се предвижда използване 
на повърхностни води. 

 

Откривни работи 
Реализацията на 
предвижданото ИП не 
засяга повърхностни водни 
обекти. Експлоатацията   
на кариерата не е свързана 
с ползване на 
повърхностни води и  с 
формиране на отпадъчни 
води, които да заустват в 
повърхностен 
водоприемник.    
 

 

Добивни работи 
Не се предвижда 
използване на 
повърхностни води. 

 

Подготвителни работи 

Повърхностни води 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подземни води 
 Не се предвижда  



Доклад за ОВОС за ИП „Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в 
концесионна площ „Иванчовата чука“ (210.249 дка), землище на с. Първенец, община Родопи, 

област Пловдив” 
 
 

 
 

159 

Компонент/фактор Въздействия 
 Положителни Отрицателни 

използване на подземни 
води. 

Откривни работи 
 Инфилтриране на 

замърсени промивни води 
от повърхността към 
подземното водно тяло 

Добивни работи 
Стриктно спазване 
условията, предписани в 
разрешителното за 
водоползване 

Инфилтриране на 
замърсени промивни води 
от повърхността към 
подземното водно тяло; 

 
 
 

 Водовземане от подземни 
води 

Подготвителни работи 
 Очакват се главно прахови 

емисии, с нисък 
интензитет, сравнително 
бърза скорост на отлагане, 
с локален обхват на 
въздействие, ограничен в 
рамките на територията на 
ИП. 

Откривни работи 
 Очакват се главно прахови 

емисии, с нисък 
интензитет, сравнително 
бърза скорост на отлагане, 
с локален обхват на 
въздействие, ограничен в 
рамките на територията на 
ИП. 

Добивни работи 

Въздух 
 

 Очакват се главно прахови 
емисии, с нисък 
интензитет, сравнително 
бърза скорост на отлагане, 
с локален обхват на 
въздействие, ограничен в 
рамките на територията на 
ИП. 

Подготвителни работи 
Не се очакват въздействия  

Откривни работи 

Климат 
 

Не се очакват въздействия  
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Компонент/фактор Въздействия 
 Положителни Отрицателни 

Добивни работи 
Не се очакват въздействия  
  

Подготвителни работи 
Добавена стойност по 
отношние на земи. 

 

Откривни работи 
Значително увеличаване на 
стоки и продукция. 

 

Добивни работи 
Добавена стойност по 
отношние на земи. 

 

Материални активи 

Значително увеличаване на 
стоки и продукция. 

 

Подготвителни работи 
Не се очакват въздействия  

Откривни работи 
Не се очакват въздействия  

Добивни работи 
Не се очакват въздействия  

Културно наследство 

  
Подготвителни работи 

Не се очакват въздействия  
Откривни работи 

 Унищожаване на 
растителността и 
прогонване на 
представителите на 
животинския свят в 
рамките на засегнатата 
територия. 

 Отнемане на 
повърхностния слой, който 
притежава поддържаща и 
възпроизвеждаща функция. 

Добивни работи 
 Те ще доведат до появата 

на негативна форма -  
котлован, от терен, 
представляващ позитивна 
земна форма. 

Ландшафт  

 Нарушаване на 
естествената структура на 
земните недра чрез 
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Компонент/фактор Въздействия 
 Положителни Отрицателни 

изземване на полезното 
изкопаемо и запълване с 
материал с променена 
структура и състав. 

Техническа и биологична рекултивация 
 След приключване на 

добивните дейности ще се 
възстановят основните 
функции на ландшафта 

 

 
 

В заключение, колективът от независими експерти, разработили 
Доклада за ОВОС, предлага да се одобри инвестиционното 
предложение за „Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни 
чакъли в концесионна площ „Иванчовата чука“ (210.249 дка), 
землище на с. Първенец, община Родопи, област Пловдив”, като 
реализацията му е допустима, при спазване на изискванията на 
българското законодателство в областта на околната среда и при 
изпълнение на препоръчаните в Доклада за ОВОС допълнителни 
мерки за защита на околната среда и човешкото здраве. 

 
 
XI. Трудности, срещнати при събирането на 

информацията за изработване на Доклада за ОВОС. 
 
Най-голямата трудност при изработването на Доклада по ОВОС беше 

свързана с определяне на кумулативния ефект на инвестиционното 
намерение във връзка с броя, местоположението и  параметрите на 
реализираните и одобрени за реализиране към настоящия момент 
инвестиционни предложения на територията на община Родопи, област 
Пловдив. 
Други трудности, които бяха срещнати са във връзка с: 

- информацията за почвите не е систематизирана, разпръсната е между 
различни източници; 

- липсва достатъчно информация за базовото състояние на околната 
среда конкретно за землище Първенец, поради отсъствие на пункт от 
Националната система за мониторинг на околната среда 
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XII. Референтен списък на източници, използвани за 

описанията и оценките. 
 
Закони  
 

1. Закон за опазване на околната среда обн. ДВ, бр. 91 от 2002 г.;  
2. Закон за почвите обн. ДВ. бр. 89 от 6 Ноември 2007г.;  
3. Закон за водите обн. ДВ. бр. 67 от 27 Юли 1999 г.;  
4. Закон за управление на отпадъците обн. ДВ. бр. 53 от 13 Юли 2012 г.;  
5. Закон за чистотата на атмосферния въздух обн. ДВ. бр. 45 от 28 Май 1996г.;  
6. Закон за защита от шума в околната среда обн. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005 

г.;  
7. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси oбн., 

ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г. 
8. Закон за здравословни и безопасни условия на труд обн. ДВ. бр. 124 от 23 

Декември 1997 г.;  
9. Закон за биологичното разнообразие обн., ДВ, бр. 77 от 09 Август 2002 г.;  
10. Закон за културното наследство обн. ДВ, бр. 19 от 13 Март 2009 г.;  
11. Закон за здравето обн. ДВ бр. 70 от 10 Август 2004 г.;  
12. Закон за собствеността и ползването на земеделските Земи обн. ДВ бр. 17 от 1 

март 1991 г.;  
13. Закон за опазване на земеделските земи обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г.;  
14. Закон за защита при бедствия обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г.;  
15. Закон за подземните богатства обн. ДВ. бр.23 от 12 Март 1999г.;  

 
 

 

Подзаконови нормативни документи 

 

1. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда,  Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г., обн. ДВ. бр.25 от 18 
Март 2003г.   

2. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните 
води обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г.;  

3. Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите обн., ДВ, бр. 34 от 
29.04.2011 г.;  

4. 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.;  

5. 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 
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водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, 
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Становища 
1.Становище на Регионална инспекция по околна среда и водите – 

Пловдив. 
2. Становище на Регионална здравна инспекция – Пловдив. 
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Като отделни самостоятелни приложения са предоставени: 
Приложение 1 - Нетехническо- резюме на ДОВОС; 
Приложение 2 - Геоложки разрези по профилни линии I, II, III,IV и V 

на находище на пясъци и чакъли „Иванчова чука“ 
Приложение 3 - Координатен регистър на концесионна площ за 

добив  от находище на пясъци и чакъли „Иванчова чука“ 
Приложение 4 - Схема  на концесионна площ за добив  от находище 

на пясъци и чакъли „Иванчова чука“ 
Приложение 5 – Хидрогеоложки доклад 
 
 


