
ОТНОСНО: Представяне на обобщена справка, съдържаща анализ по чл. 29, ал. 1, т. 1,2 
и 3 на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми - Наредба за ЕО (приета с ПМС № 139/2004 г.; загл. изм. ДВ, бр. 3/2006 г.; обн. 
ДВ, бр. 57/2004 г.;, посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019 г.), преди одобряване на 
окончателен проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване 
(ПУП-ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) „Изграждане на депо за инертни отпадъци със 
съоръжение за третиране - инсталация за третиране на строителни отпадъци с цел 
последващото им оползотворяване“, в рамките на имот с №59032.14.60, с. Първенец, 
община Родопи, област Пловдив. 

 
 

ОБОБЩЕНА СПРАВКА 
Анализ на: 

I. Съответствие на ПУП-ПРЗ и ПП „Изграждане на депо за инертни отпадъци със  
съоръжение за третиране - инсталация за третиране на строителни отпадъци с цел 
последващото им оползотворяване“, в рамките на имот с №59032.14.60, с. Първенец, 
община Родопи, област Пловдив, с основните резултати и препоръки от документацията 
по ЕО, с резултатите  от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в 
Становището по ЕО. 

В процеса на изготвяне на ЕО към ПУП-ПРЗ и ПП „Изграждане на депо за инертни 
отпадъци със съоръжение за третиране - инсталация за третиране на строителни 
отпадъци с цел последващото им оползотворяване“ от страна на Възложителя - Община 
Родопи, са проведени консултации, съгласно  Наредба за ЕО, както следва: 
� Консултации по обхвата и съдържанието на ЕО с компетентните органи по околна 
среда и  
други специализирани ведомства съгласно чл.19 и чл. 19а от Наредба за ЕО: 
1. РИОСВ-Пловдив; 
2. Басейнова дирекция -„Източнобеломорски район” - Пловдив; 
3. Регионална здравна инспекция - Пловдив; 
4. Кметство с. Първенец;  
5. „ВиК” ЕООД гр. Пловдив 
� Консултации по изготвения Доклад за ЕО съгласно чл. 20 от Наредба за ЕО: 
1. РИОСВ-Пловдив; 
2. Басейнова дирекция -„Източнобеломорски район” - Пловдив; 
3. Регионална здравна инспекция - Пловдив; 
4. „Електроразпределение Юг“ ЕАД, гр. Пловдив; 
5. „ВиК” ЕООД гр. Пловдив; 
6. Кметство с. Първенец;  
7. „Напоителни системи“ ЕАД, клон Марица; 
8. Регионална дирекция по горите, гр. Пловдив; 
9. Регионален исторически музей; 
10. Регионален археологически музей; 
11. Регионална дирекция „ПБЗН“ 

За ПУП-ПРЗ и ПП „Изграждане на депо за инертни отпадъци със съоръжение за 
третиране - инсталация за третиране на строителни отпадъци с цел последващото им 
оползотворяване“, в рамките на имот с №59032.14.60, с. Първенец, община Родопи, 
област Пловдив е проведена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и същият е 



съгласуван със Становище по екологична оценка № ПВ- 5-VI-ЕО/2019 г. на РИОСВ 
Пловдив.  

В становището са определени мерки за наблюдение и контрол при прилагането на 
ПУП-ПРЗ и ПП: 
 Проследяване на въздействието върху водите; 
 Недопускане замърсяването на съседни терени с отпадъци; 
 Използване на  система за оросяване; 
 Използване на платнища за покриване на инертния материал при транспортирането 
му; 
 Контрол на нивата на шум; 
 Контрол на дървесни и храстови видове, с които ще се извършва биологичната 
рекултивация 
  Опазване на културно- историческото и археологическо наследство; 
 За наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда при 
прилагането на  
ПУП-ПРЗ и ПП на „Изграждане на депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране 
- инсталация за третиране на строителни отпадъци с цел последващото им 
оползотворяване“, в рамките на имот с №59032.14.60, с. Първенец, община Родопи, област 
Пловдив, да се изготвят доклади и представят в РИОСВ Пловдив за одобрение: 
- в периода на строителството - ежегодно; 
- в период на експлоатация  - веднъж на три години. 

 
Анализ за съответствие ПУП-ПРЗ и ПП с основните резултати и препоръки от 

документацията по ЕО 
 
Изготвеният ПУП-ПРЗ и ПП „Изграждане на депо за инертни отпадъци със 

съоръжение за третиране - инсталация за третиране на строителни отпадъци с цел 
последващото им оползотворяване“  е в пълно съответствие с основните резултати и 
препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от проведените консултации по чл.19, 
19а и чл.20 от Наредбата за ЕО, както и с определените в Становище по екологична 
оценка № ПВ- 5-VI-ЕО/2019  г. на РИОСВ Пловдив мерки за наблюдение и контрол при 
прилагането на ПУП-ПРЗ и ПП. 
II. Съответствие на ПУП-ПРЗ и ПП „Изграждане на депо за инертни отпадъци със  
съоръжение за третиране - инсталация за третиране на строителни отпадъци с цел 
последващото им оползотворяване“  с обоснованите в Становището по ЕО алтернативи 
по чл.26, ал.2, т. 6 от Наредбата за ЕО за постигане целите на плана. 
 

В Докладa за ЕО са анализирани и оценени следните алтернативи: 
� Нулева алтернатива -  съществуващото състояние на разглежданата територия e  
общински имот, който в миналото е изплозван като незаконно сметище за депониране на 
отпадъци от различен произход, се запазва.  
� Алтернатива по отношение избор на местоположение  -не се предлага  друга 
подходяща  
площадка общинска собственост като алтернатива за изграждане на депо за инертни 
отпадъци; 
� Алтернатива по отношение избор на технология - ПУП – ПРЗ и ПП „Изграждане 
на депо за  



инертни отпадъци със съоръжение за третиране, с цел последващото им 
оползотворяване” не предвижда една алтернатива по отношение на технологията, 
подробно описана в ДЕО; 
� Алтернатива по отношение на достъп до площадката, разглеждана за „Изграждане 
на депо за  
инертни отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за третиране на 
строителни отпадъци, с цел последващото им оползотворяване“.  
�  В ПУП - ПРЗ И ПП „Изграждане на депо за инертни отпадъци със съоръжение за 
третиране  
инсталация за третиране на строителни отпадъци, с цел последващото им 
оползотворяване“са разработени два варианта за достъп: 
 Вариант 1: Осигурява достъп до площадката от западната страна до входно-
изходната зона на площадката, съществуваща към момента. 
 Вариант 2: осигурява достъп до източната страна на площадката. 

 
Анализ за съответствие на ПУП-ПРЗ и ПП с обоснованите в Становището по ЕО 

алтернативи по чл.26, ал.2, т.1 от Наредбата за ЕО 
 
В ПУП-ПРЗ и ПП „ Изграждане на депо за инертни отпадъци със съоръжение за 

третиране, с цел последващото им оползотворяване”   , с цел отстраняване 
възможностите за  неблагоприятните последствия от осъществяването на плана върху 
околната среда „нулевата“ алтернатива  е отхвърлена. 

По отношение избор на местоположение  се приема за  подходяща за „ Изграждане на 
депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране, с цел последващото им 
оползотворяване”  предложената площадка в ПИ 59032.14.60, по кадастралната карта на 
с. Първенец, местност „Чакъла“, община Родопи. 

По отношение избор на технология се приема описаната в ДЕО технология за „ 
Изграждане на депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране, с цел 
последващото им оползотворяване”. 

За осигуряването на транспортен достъп до площадката, обект на настоящия ПУП – 
ПРЗ и ПП „ Изграждане на депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране, с 
цел последващото им оползотворяване” , възложителят възнамерява да разработи и двата 
упоменати варианта.  
III. Степента, в която мерките за предотвратяване на негативните последици за 
околната  
среда и мерките по наблюдение и контрол са предвидени в ПУП-ПРЗ и ПП „ Изграждане 
на депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране, с цел последващото им 
оползотворяване”  . 

 
В Становище по ЕО № ПВ- 5-VI-ЕО/2019  г. са определени мерки и условия за 

предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаеми 
неблагоприятни последствия и мерки за наблюдение и контрол, при прилагането на ПУП-
ПРЗ и ПП. 
Анализ за предвидените в ПУП-ПРЗ и ПП мерки за предотвратяване на негативните 
последици за околната среда и мерки по наблюдение и контрол на плана 

В изготвения ПУП-ПРЗ и ПП са заложени изцяло предвидените условия и мерки за 
предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите 



неблагоприятни последствия от неговото прилагане върху околната среда, живота и 
здравето на населението. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 
От направения анализ се констатира, че: ПУП – ПРЗ и ПП „Изграждане на депо за  

инертни отпадъци със съоръжение за третиране, с цел последващото им 
оползотворяване” е в съответствие с основните резултати и препоръки от 
документацията по ЕО и с резултатите от проведените консултации. Той е в съответствие 
с условията, мерките и ограниченията, поставени в Становище № ПВ- 5-VI-ЕО/2019  г. на 
РИОСВ Пловдив. 
 


