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І. НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ 

Предварителни данни 

Това е окончателният доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) 
относно завършване на строителството на язовир “Пловдивци”. Работата по язовира започва 

през 2000 г. и спира през 2001 г. поради липса на средства. Докладът е изготвен въз основа на 

следните основни документи: (i) ДОВОС за  яз.”Пловдивци”, изготвен преди започване на 
работите през 2000 год. и одобрен от Регионалната инспекция за околната среда и водите 

(РИОСВ – район.Смолян), (ii) Докладът за комплексен екологичен анализ (ЕА), изготвен от 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството  (МРРБ) през октомври 2007 г., 

и (iii) посещения на обекта и  допълнително получени информация и документи. Този 
окончателен ДОВОС е част от документите, необходими за отпускане на финансова помощ от 

Световната банка поискана от Правителството на Република България (ПРБ) за инвестиции, 

предложени по Проекта за развитие на общинската инфраструктура, включващ завършване на 
строителството на водоснабдителния язовир “Пловдивци”. 

Този ДОВОС се изготвя в изпълнение на поставените от Банката изисквания, дадени в 

Техническото задание (ТЗ) (Анекс 1) в добавка към нормативната база, действаща в Република 

България (РБ) по опазване на околната среда. 

Този Окончателен доклад представя оценка на състоянието на компонентите и факторите на 

околната среда, възможните въздействия върху околната среда поради завършването на 

яз.”Пловдивци” и бъдещата му експлоатация включително мерките за намаляване на 
въздействията  и действия за мониторинг както и процедурата на обществените обсъждания.  

Окончателният доклад включва също правната и институционална рамка и описва проекта на 

яз.”Пловдивци”, изготвен през 2000 г.  

Опазването на околната среда е приоритет на националната политика. В зависимост от 

класификацията на инфраструктурните проекти, те могат или да подлежат на задължителен 

ОВОС, или на оценка на нуждата от ОВОС. язовир „Пловдивци”, който има обща вместимост 

4,04×10
6
 m3, подлежи на ОВОС, одобрен от РИОСВ през 2000 г. в съответствие със старото 

законодателство за екологични оценки. Съгласно новото законодателство (2003) 

(Приложение 1 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)), тъй като строителните 

работи са започнали преди утвърждаването на процедурата за ОВОС и за язовира вече е било 
издадено разрешение за строеж въз основа на което са започнали някои работи, това 

разрешение за строеж не е анулирано и още е валидно. Следователно, според българските 

закони няма да се изисква ОВОС за завършване на строителството. Но ОВОС се изисква за 
финансиране от Световната Банка, за да се премахнат празнините между националните 

изисквания и тези на Банката по отношение на съдържание и форма на ДОВОС за проект от 

категория „А”. 

Този ДОВОС представлява днешните нормативни документи на РБ, които трябва да се 
съблюдават в хода на работата, както и тези изисквани от Банката. Организационната схема за 

управление на околната среда е представена в приложенията (напр. таблицата „Нормативни 

документи”). 

 Проектът за язовир „Пловдивци”  

Инвестиционният проект на обекта язовир „Пловдивци”, планиран от МРРБ, е насочен към 

подобряване качеството на водоснабдяването за населението в градовете Рудозем, Мадан, 

Средногорци, както и на около35 селища в района на Смолян с около 40 000 жители.  В този 
смисъл усилията ще бъдат съсредоточени върху завършването на недовършената язовирна 

стена на обекта Пловдивци. Проектирането и проучването са извършени през 1980-1985 г. 

Строителството на язовира, проектиран като годишен изравнител за водоснабдяване с общ  
обем на завирената вода 2.45 млн m3, започва през 2000 г. и изпълнението му продължава в 

съответствие с техническите работни проекти (следвайки етапите на проекта, подготвен през 

1985 г. и актуализиран през 2000 г.) до прекъсването му през 2001 г. поради липса на източници 
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на финансиране. След прекъсването на работите поддържането и охраната на язовира и на 

пречиствателната станция за питейна вода (ПСПВ) към него се осигуряват от „Жива вода” 

ООД.  

Строителството на ПСПВ е особено важно за подобряване качеството на питейната вода.  В 
момента тези селища се снабдяват с вода от 67 водоизточника, включващи повърхностни 

басейни и извори. Тези извори имат променлив дебит и през време на лятното маловодие 

дебитът рязко намалява, докато през време на пролетния и есенния период на високи води 
дебитът се увеличава, а качеството на водата се влошава.  

 

Изходни условия на околната среда и сегашно състояние на площадката на язовира 
Състоянието на околната среда, заобикаляща площадката на язовир „Пловдивци”, е оценено 

въз основа на оглед на територията, полеви изследвания, преглед на наличните технически 

данни, предоставени от Районната инспекция за околната среда и водите (РИОСВ) в Смолян, 

ОВОС от 2000 г., одобрен от МОСВ, друга налична литература по въпроса и данни от 
заснемания.  Територията на язовир „Пловдивци” не е в естествено състояние, а е значително 

повлияна от строителните работи, извършени в миналото и спрени поради липса на средства. 

Язовирната стена е изградена до височина около 17 m, което представлява около 30% от 
необходимите строителни работи. Строителството на ПСПВ в действителност не е започнало. 

Строителството на водовземната кула и основния изпускател е завършено. Има да се 

изпълняват монтажни работи по механичното и електрическо оборудване на тези две 

съоръжения.  

 

Язовирът е разположен в южната част на Родопите и в окръг Смолян (централна Южна 

България) близо до границата с Гърция. Частично завършената язовирна стена е разположена 
на р. Искрец, която е десен приток на река Елховска, която по-нататък се влива в р. Арда. Село 

Пловдивци е разположено след язовира (първите къщи са на около 400 м). Река Искрец се слива 

с река Елховска на около 700 м след село Елховец. Река Искрец е планинска река с добре 
развита система от притоци и високи брегове. Затова оттокът й е разпределен неравномерно 

през годината - пролетният период на високи води започва около февруари, но през периода 

август-октомври оттокът рязко намалява (около 4% от годишното количество).  

Частично завършеното строителство на язовира е отделило горното течение на реката от по-
ниските й зони, но естественият отток на реката не е блокиран, тъй като дебитът му се 

поддържа чрез основен изпускател, който вече е изграден. През време на строителството, 

запълването и експлоатацията на язовира ще се поддържа екологичен отток.  Обемът на този 
отток, който ще варира сезонно близо до естествената хидрология, е изчислен с помощта на 

приета методика, така че да се поддържат добри екологични условия надолу по течението. 

Реката след язовира страда от недостиг на вода поради лятното маловодие и черпенето на вода 
за снабдяване на село Пловдивци и другите селища. Наносите в р. Искрец, са ограничени 

поради характера на водосборната област. 

Средната височина над морското равнище е 700-900 m и областта е главно хълмиста и ниско-

планинска. Климатът е типичен за планини със средна височина над морското равнище. 

В близост до водохранилището на язовира и надолу по течението на река Искрец, няма 

застрашени или защитени видове, засегнати от работите, изпълнени преди 2001 г. Защитената 

територия (ЗТ) “Циганско градище” по Натура 2000 (код BG 0000372) е разположена близо до  
границата с Гърция на българска територия. Но още не е потвърдено от МОСВ и Районната 

инспекция в Смолян дали водохранилището и санитарно-охранителната зона на язовир 

„Пловдивци” ще се падне в границите на тази ЗТ. Предварителната оценка, направена като част 

от този ДОВОС, въз основа на сравнение на картите стигна до извода, че санитарните зони, 
съвпадат със ЗТ. Но тъй като пълните подробности за размера и площта на водохранилището 

ще станат известни чак след актуализирането на работните проекти, местоположението на 

площадката на язовир „Пловдивци” спрямо ЗТ “Циганско градище” ще бъде потвърдено през 
време на актуализацията на проекта. 
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Речната екосистема в момента е отрицателно повлияна от прекъснатото строителство на 

язовира. Строителната площадка е разположена вътре във водохранилището, значителна част 

от гората е изсечена и значителна част от хумусния слой е отстранена от площадката. Това е 

допринесло до развитие на ерозия след спиране на строителството през 2001 г. Ерозиралите 
терени, изсичането на гората и отнемането на хумусната почва е повлияло на херпетофауната, 

бозайниците и орнитофауната на площадката на язовира. Оттокът на реката в момента не е 

възпрепятстван, тъй като продължава да протича през построения в миналото отбивен тунел. 
Обаче реката на площадката на язовира и надолу по течението след площадката естествено 

изпитва силни колебания по обем на оттока, с висок дебит през пролетта и малък или никакъв 

дебит през летните месеци.  В резултат на това ихтиофауната на площадката на язовира е 
ограничена.  

От най-новата налична информация за качество на подпочвените и повърхностните води, 

събрана от Община Смолян и обработена от Централната химико-биологична лаборатория през 

периода 1996-2009 г., качеството на водата не отговаря на изискванията спрямо питейната вода 
по отношение на амоняк, съдържание на органична материя и микробиални показатели. Нужно 

е водата да бъде пречиствана преди доставянето й на местните потребители поради това, че не 

отговаря на минималните стандарти за качество. Водопречиствателната станция се предвижда 
да бъде построена през време на реализацията на проекта. Днешното замърсяване на почвата на 

площадката на язовира не е известно, но ще бъде анализирано през време на актуализацията на 

язовира технико-икономическия анализ и проекта. Въз основа на ползването и топографията на 

земята няма причина да се очаква констатиране на значително замърсяване на почвата на 
площадката.    

 Възможни въздействия върху околната среда при завършването на язовир 

„Пловдивци”  

Главното въздействие върху околната среда ще бъде създаването на езеро над язовира. Това ще 

превърне съществуващата речна екосистема в езерна екосистема с въздействия върху 

растителните и животински съобщества. Зоните, които ще бъдат преобразувани, не включват 
местообитания или ресурси с критично значение за застрашени или защитени видове. Обемът 

на задържаната вода във водохранилището (2,45×106 m3) не се очаква да бъде достатъчно 

значителен, за да създаде сеизмични рискове или други тежки увреждания на околната среда. 
Значителна част от възможните отрицателни въздействия върху околната среда в резултат от 

строителството на язовир „Пловдивци” вече се е случила поради предприетите досега работи, 

описани по-горе. По-голямата част от гората и друга растителност на и около площадката вече 
е изсечена. Завършването на язовира, включително възстановяването на ландшафта и 

растителността ще имат положително въздействие в сравнение със сегашната ситуация. 

Съществуващата язовирна стена (17 м от която вече са изградени) ще осигури утаяването на 

отточните води от строителната площадка през време на работите за завършване на язовир 
„Пловдивци”, като намалява риска от замърсяване на речната вода.  

 

В общи линии, свързаните със строителството въздействия за завършване на язовира вероятно 
ще бъдат локализирани и могат да се предотвратят чрез прилагане на международни добри 

строителни практики и планиране. Тези възможни въздействия могат да бъдат свързани с: (i) 

замърсяване на въздуха /прах, шум, вибрации и ограничаване на достъпа, (ii) неправилно 
депониране на строителни отпадъци; (iii) временно замърсяване на почва и повърхностни води 

поради случайно разливане на гориво и масло от строителните дейности; (v) риск за 

безопасността, включително тази на работниците; (vi) повреждане на останалите дървета и 

растителност, и (vii) случайни находки на културни паметници. Тези въздействия ще бъдат 
надлежно управлявани през време на строителната фаза  от изпълнителя и ще се контролират 

строго от Звеното за реализация на проекта (ЗРП) и предвидения инженер по строителен 

надзор.    
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Възможните влияния върху околната среда при експлоатацията на бъдещия язовир могат да 

бъдат свързани с: (i) изменения надолу по течението на морфологията на речното корито и 

бреговете поради променени утаечни натоварвания на реката, водещи до по-силна локална 

ерозия; (ii) променена хидрология надолу по течението (общ отток, сезонен отток, 
краткотрайни колебания); (iii) променено качество на водата надолу по течението (например 

съдържание на хранителни вещества, температура); (iv) намаляване на биоразнообразието в 

речната екосистема поради блокиране на придвижването на местни видове (напр.риба) и 
поради елиминирането на наводненията; и (v) въздействия върху съществуващата 

инфраструктура като пътища и мостове. Тези евентуални въздействия могат да бъдат намалени 

и преодолени чрез мерки за намаляване на въздействието и мониторинг, описани в Плана за 
управление на околната среда (Раздел VII на този доклад; резюмето, представено в следващия 

Раздел). 

Трансгранични ефекти 

Река Искрец е малък приток на Река Арда, която протича през Гърция и след това Турция след 
България.  През време на строителния период няма да има прекъсване или намаляване на 

оттока на реката и ще бъдат взети мерки за избягване замърсяването на водата.  През време на 

завиряването ще има намаляване на оттока на реката след площадката на язовира, като част от 

него ще бъде улавяна за пълнене на водохранилището.  Количеството, с което ще бъде намален, 
зависи от размера на водохранилището, периода на запълване и количеството на валежите, но 

даже при бързо запълване на язовира (под една година) въздействието върху дебита на река 

Арда на границата с Гърция би било 0.11%. През време на периода на експлоатация 
въздействието ще бъде слабо или нулево, тъй като преобладаващото количество вода, взето от 

водохранилището, се връща в същия водосборен басейн. 

  

Резюме на плана за управление на околната среда (ПУОС) 

ПУОС представя изчерпателно мерки за намаляване на въздействията, предложени за 

намаляване на неблагоприятните последствия в резултат от строителните работи и 

експлоатация на бъдещия язовир. Мерките за намаляване на въздействията ще бъдат 
доуточнени след като технико-икономическия анализ и работните проекти за работите по 

язовира бъдат актуализирани. Мерките през време на строителството включват: управление на 

площадката и организационни механизми за контрол, ограничаващи достъпа до площадката 
през време на строителството и ограничаващи ползването на земята и водата когато е нужно; 

защита на здравето и безопасността на работниците и населението – контрол на замърсяването 

на въздуха, шума, използване на защитна работна екипировка, комуникации през време на 

работите; планиране за непредвидени случаи и действия при аварии, включително на 
площадката и в общността, докладване за инциденти, процедури и оборудване за първа помощ; 

управление на отпадъците и мерки за намаляване на въздействията при отстраняване и 

извозване на хумуса; защита на растителни и животински видове (взривни работи); изпълнение 
на строителните работи през деня, съгласувани транспортни маршрути през селищата и 

спазване на правилата за безопасност на язовира. Мерките за намаляване на въздействията през 

експлоатационната фаза включват поддържане на нужния екологичен отток, санитарно-
охранителните зони, контрол на качество на водата и приток на вода във водохранилището и 

осъществяване на плановете за  безопасност на язовира. 

ПУОС обобщава и редица действия за екологичен мониторинг, целящ измерване на 

замърсяването във въздуха, повърхностните и подпочвените води, питейната вода и утайките в 
коритата на реките, през време на строителството и през време на експлоатация. Дадени са 

също параметрите за мониторинг, включително специфични физически и биологични 

параметри, място и честота. Програмата за мониторинг ще бъде доразвита на базата на 
актуализиран ТИА и работен проект за ясно определяне на протоколите за мониторинг на 

различни параметри на базата на бъдещия правилник за експлоатация на язовира, включително 

вградени съоръжения като изпускателни вентили, шибъри или други свързани с тях, които ще 
позволят физически изпускане на екологичен отток. Това ще осигури спазването на изисквания 
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екологичен отток 0,030 m
3
/s (изчислен според одобрена методика и в съответствие с Рамковата 

директива за водите на ЕС). 

Организационните схеми и пресметнатите разходи за осъществяване на намаляване на 

въздействията и мониторинг също са описани, като разходите ще бъдат уточнени при 
завършване на работния проект. Реализацията ще се постигне предимно чрез Звено за 

управление на проекта към МРРБ и ще се обезпечава от персонала и държавните и частни 

агенции, свързани с проекта. 

Обсъдени алтернативи 

В този се ОВОС набелязват и оценяват няколко алтернативи на предложения проект, обсъдени 

през началната фаза на проекта, включително “нулева” алтернатива; алтернативи, свързани с 
разположението на язовира на пречиствателната станция за питейна вода (например 

построяване на язовира на друго място, по-далече от село Пловдивци, и две различни места на 

ПСПВ надолу по течението след село Пловдивци или 280 m след предлаганото място на 

язовира); тип на язовирната стена и алтернативи за свързаните с нея съоръжения (вземайки 
предвид сеизмичните условия; хидроложка и геоложка информация; свързаните с тях 

икономически показатели и профил на терена); други алтернативи предвиждащи различни 

варианти на осъществяване на водоснабдяването в района, включително възможността за 
осигуряване на вода за повече градове (напр. Смолян) или разрушаване на частично 

изградената стена. „Нулевата” алтернатива беше отхвърлена, тъй като язовир „Пловдивци” се 

смята за единствения възможен източник за водоснабдяване на околните селища. Предлаганите 

място и конструкция са избрани по технически, екологични и социални съображения.   

Избраният вариант е предпочетен поради следните причини: (i) теснината на река Искрец на 

предлаганото местоположение; (ii) зад язовира има голяма площ, подходяща за бъдещото 

водохранилище; и (iii) във водосборната област на реката няма селища. Предлаганата площадка 
на язовира има път 4-та категория към село Пловдивци; при това предлаганото местоположение 

на кота 880,65 m изглежда най-приемливото от водностопанска и топографска гледна точка в 

сравнение със  всички други разгледани местоположения по река Искрец.  

Консултации със засегнати групи 

ДОВОС е изготвен през 2000 г. в съответствие с националните действащи по онова време 

процедури за ОВОС, включително обществените обсъждания, проведени в засегнатите 

общини. Въз основа на прегледа на този ОВОС Експертна комисия по околната среда на 
компетентния орган РИОСВ в Смолян е издала положително решение на 21 декември 2000 г. 

въз основа на което е издадено разрешение за строителство на яз. Пловдивци. 

Освен това, в съответствие с политиката на Банката, е осъществен разширен процес на 

публични консултации за предложения проект на национално и местно равнище в няколко 
случая през време на подготовката на проекта; първите срещи с обществеността бяха на тема 

доклади от ЕА и доклади за комплексни социални анализи в общини Рудозем и Мадан през 

октомври и декември 2007 г., когато са проведени консултации с РИОСВ – Смолян, община 
Рудозем, община Мадан, община Смолян и област Смолян. Окончателните публични 

консултации се състояха през февруари 2009 г., когато резюмето на изготвения през 2000 г. 

ОВОС и на ревизираните комплексни ЕА изготвени през 2007 г. са обнародвани в уебсайта на  
МРРБ и в Община Рудозем в съответствие с ревизираните компоненти на проекта. Протоколите 

от тези срещи са дадени в Приложение 14. Подписки са пуснати в общини Рудозем и Мадан в 

подкрепа на работите за завършване на този язовир и около 5000 подписа са събрани за три 

дни. В обсъжданията е подчертана важността на завършването на строителството на язовир 
„Пловдивци” за преодоляване на сегашното неблагоприятно екологично състояние в резултат 

от спиране на строителните работи и за създаване на здравословни и комфортни условия за 

живот на около 40,000 души, които страдат от  прекъсвания и ограничения на 
водоснабдяването (особено през лятото) в съответните общини (напр. градовете Рудозем и 

Мадан). Трите проекта за ОВОС и ЕА (2007 г.) са обнародвани в България (в уеб-сайта на 

МРРБ) и в този на Световната Банка (Infoshop). Този окончателен документ (включително 
допълнителната актуализация на ОВОС от 2000 г. за язовир „Пловдивци”), който запълва 
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празнината между документа, изготвен в съответствие с националното законодателство и 

одобрен от МОСВ през 2000 г., и изискванията на OP 4.01 беше обнародван в уеб-сайта на 

МРРБ и в този на Световната Банка (Infoshop) преди оценката на проекта. 

ДОВОС (2000 г.) и ЕА (2007 г.) са представени отново за публично обсъждане в Рудозем на 
11.02.2009 г. Те имат силна подкрепа от страна на обществеността в районите, които ще бъдат 

водоснабдявани от яз. Пловдивци, за завършване на язовира. 

 

Спазване на предпазната политика на Световната Банка 

Проектът е оценен като категория А според екологичната оценка в съответствие с политиката 

на Банката, която изисква изпълнение на пълна екологична оценка за строителството на голям 
язовир. Този ДОВОС е изготвен и представен в съответствие със всички приложими предпазни 

политики на Световната Банка във връзка с OP/BP 4.01. Българските изисквания за 

безопасност на язовирите отговарят на тези на Банката и при проектиране, строителство и 

експлоатация ще се спазват българското законодателство и Политиката на Банката OP/BP 4.37 

Безопасност на язовирите. Проучванията в процеса на подготовка на ОВОС не предизвикаха 
опасения относно възможни паметници на културата на предложената площадка на язовира и 

затова Политика на Банката OP/BP 4.11 за физически културни ценности не се задейства. 

Въпреки това ПУОС включва условия, адресиращи въздействията върху културно и 

археологическо наследство, ако такива бъдат открити през време на строителните работи. 
Политиката на Банката OP/BP 4.36 Горско стопанство също не се задейства, тъй като няма да 

бъде засегната съществуваща горска екосистема. Въпреки че трябва да бъде отстранен малък 

брой дървета от бъдещия басейн на водохранилището след като започнат строителните работи, 
тези дървета са разпръснати екземпляри, останали след разчистването на терена от 

растителност преди години през началния период на строителство на язовира. 

 

Политика OP/BP 4.04 Естествени Местообитания ще се прилага, тъй като е възможно малка 

част от санитарно-охранителната зона на язовир „Пловдивци” и евентуално опашката на 

язовира  да навлязат в територията на Защитена територия “Циганско градище” (ЗТ) по Натура 

2000 (код BG 0000372), разположена близо до границата с Гърция на българска територия. Тъй 
като пълни подробности за размера и площта на водохранилището ще бъдат известни чак след 

като проектите бъдат актуализирани, местоположението на язовир „Пловдивци” спрямо това на 

ЗТ “Циганско градище” ще бъде потвърдено през време на реализацията на проекта. Обаче се 
очаква, че строителната площадка и водохранилището няма да навлязат в тази зона, а 

естеството на санитарно-охранителната зона е такова, че няма да окаже неблагоприятен ефект  

върху екологичните ресурси, флората и фауната в района. Всъщност нуждата от поддържане на 

санитарно-охранителна зона за язовира се очаква да помогне за осигуряване на защитата на 
района. Като част от актуализацията на технико-икономическия анализ и доразвиване на 

ПУОС, ще бъдат направени по-нататъшни заснемания, за да се потвърди местоположението на 

терена и да се реши дали са нужни някакви мерки за избягване или минимизиране на ефектите 
върху което и да е биоразнообразие в района. 

Политика OP/BP 7.50 Проекти за Международни водни пътища е приложима, защото язовирът 

ще създаде бараж на Река Искрец – която е десен приток на река Елховска, която от своя страна 
се влива в Река Арда. Река Арда започва в Родопите на българска територия и след това тече 

през Гърция и по-нататък се влива в Река Марица на изток от Одрин в Турция. Съгласно 

политиката Заемополучателят е уведомил рипарианските страни за целта на проекта и 

инвестициите. 

 

Условия и договорености по заема във връзка с околната среда 

Условията и договореностите по заема във връзка с околната среда ще се отнасят за 
осъществяването на препоръчваните мерки за намаляване на въздействията и мониторинг. През 

време на реализацията на проекта, ПУОС ще бъде актуализиран, за да отрази конкретни 

дейности и показатели за мониторинг и пресметнати разходи в резултат от актуализацията на 
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Технико-икономическия анализ и Работен проект. Актуализираните ПУОС-и ще се разглеждат 

и одобряват от Банката преди започване на финансирането на строителните работи. 

Съответните договорености за ПУОС-ите са отразени във Финансовото споразумение. 

ІІ. ПРАВНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА 

Проектирането и строителството на яз.”Пловдивци” е извършено с решение на Министерски 

съвет (за проекта през 80-те години на миналия век). За яз.”Пловдивци” има разрешение за 
строителство (от 2000 год.), което не е прекратявано. 

До 1991 год. в България няма нормативно развита процедура по Оценка на въздействието върху 

околната среда (ОВОС), Доклад за ОВОС се възлага през 1998 год. (Предварителен) и 1999 год. 

(Окончателен). След обществени обсъждания (проведени в гр.Мадан и гр.Рудозем) докладите 
са приети от компетентния орган РИОСВ гр.Смолян на Експертен екологичен съвет през 1998 и 

2000 год. с положителна оценка и решение за реализация на обекта. Проучвания по 

състоянието на околната среда и прогнозни оценки за възможните въздействия са изпълнени в 
ОВОС от 1998 и 2000 год. За оценка на качеството на водите на р.Искрец изследвания са 

извършвани от 1979 год. до 1999 год. от “Водоканалинженеринг” ЕООД, “В и К” ЕООД 

гр.Смолян, ЕкоАкваТех София – Научен институт към “Водоканалинженеринг” ЕООД 

(Резултатите от изследванията на водите са дадени в приложението). 

Контролът по време на строителството се е извършвал от РИОСВ гр.Смолян, но поради 

краткото време на работа (2000-2001 год.) няма годишни отчети. 

Този окончателен доклад беше разработен в духа на националното законодателство, 
хармонизирано с европейското законодателство и в съответствие с предпазната политика на 

Банката, отнасяща се за яз. Пловдивци, включително: 

1. ОР/ВР 4.01 Оценка на околната среда 

2. ОР/ВР 4.37 Безопасност на язовирите 

3. ОР/ВР 4.04 Естествени местообитания 

4. ОР/ВР 4.36 Горско стопанство 

5. ОР/ВР 7.50 Проекти по международни водни пътища 

6. Закон за опазване на околната среда (ДВ бр.91/25.09.2002 г. изменение и 

допълнение до 94/2008 г.) 

7. Закон за водите (ДВ бр. 67/01.09.1999 г. изменение и допълнение до 70/20087 г.). 

8. Закон за биологичното разнообразие (ДВ бр. 77/09.08.2002 г. изм. и доп. до 94/2007 

г.). 

9. Закон за рибарството и аквакултурите (ДВ  бр. 41/24.04.2001 г. изм. и доп. до 

108/2006 г.). 

10. Закон за управление на отпадъците (ДВ бр. 86/2003 г. изм. и доп. до 34/2006 г.). 

11. Закон за горите (ДВ бр. 125/1997 г. изм. и доп. бр.6/2009 г.). 

12. Закон за защита от шума в околната среда (ДВ бр.74/2005, изм. и доп. бр.30/2006 

год.) 

13. Закон за атмосферния въздух (ДВ бр.45/1996 ...... бр.6/2009 год.). 

14. Заповед № РД-272/03.05.2001 г. за категоризация на повърхностните води във 

водните обекти или в части от тях – МОСВ. 
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15. Наредба № 3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/25.05.2004 г.). 

16. Наредба № 04/2/26.02.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ 

бр. 37/04.05.2004 г.). 

17. Решение 122 на МС/02.03.2007 г. за приемане на списък на защитените територии 

за опазване на дивите птици и на списъка на защитените зони за опазване на 

природните местообитания на дивата флора и фауна. 

18. Наредба № 9/16.03.2001 г. на МЗ, МРРБ и МОСВ за качество на водите 

предназначени за питейно-битови цели. 

19. Наредба № 3/16.10.2000 г. на МОСВ, МЗ и МРРБ 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 за минерални води използвани за лечебни, профилактични, 

питейни и хигиенни нужди. 

20. Наредба № 10/03.07.2001 г. на МОСВ за издаване на разрешителни за заустване на 

отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни 

ограничения на точкови източници за замърсяване 

21. Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда – МЗ, МОСВ (ДВ бр. 58/2006 

г.). 

22. Наредба № 7/24.08.2005 г. за хигиенни изисквания за здравна защита на селищната 

среда. 

23. Наредба № 14/1995 г. изменение и допълнение до 2007 г. на МЗ и МОСВ на ПДК 

във въздуха на населените места. 

24. Наредба № 26/01.10.1996 г. (изменение и допълнение до 2007 г.) за рекултивация на 

нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи и оползотворяване на 

хумусния пласт 

25. Протокол № 2 към чл.3, § 6 от Спогодбата за уреждане на висящите финансови 

въпроси и развитие на икономическото сътрудничество между Народна Република 

България и Кралство Гърция (за ежегодно подаване от р.Арда на границата на 

186.106 m3/год. в продължение на 60 години, считано от 1968 год., регулирани води 

от яз.”Ивайловград” по уточнен месечен график). 

МРРБ поиска съвет от МОСВ относно необходимата нова процедура по ОВОС към 2008 год. 

във връзка със започналото строителство на обекта Пловдивци, спряно през 2001 г. поради 
липса на по-нататъшно финансиране. Тъй като тези работи са започнали през 2000 г. въз основа 

на решение по ОВОС-а заедно с разрешение за строителство издадено от компетентния орган, 

съгласно действащото законодателство в Р.България за яз.”Пловдивци” не е необходимо 
разработване на нов ОВОС. 

Обаче въз основа на новото законодателство в процеса на актуализацията на проекта преди 

започване на работите за завършване на яз. Пловдивци, трябва да бъде получено разрешение 

водовземане и за ползване на воден обект от БД “Източнобеломорски район”. 

По време на строителството контролът върху изпълнението на мерките за опазване на околната 

среда се осъществява от РИОСВ гр.Смолян, а при сигнали, свързани с опасност за здравето на 

населението, и от Регионалната инспекция по охрана и контрол на общественото здраве 
(РИОКОЗ). От страна на еколога на община Рудозем се извършват периодични проверки по 

изпълнението на мерките и състоянието на околната среда, за което се подават сигнали в 
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РИОСВ гр.Смолян. При неизпълнение на мерките РИОСВ гр.Смолян въвежда санкции, поставя 

срокове за изпълнение на предписанията и в краен случай преустановява дейността, която е в 

нарушение с предписанията. 

Планът за екологичен мониторинг по време на строителство и експлоатация на язовира се 
разработва в началото на строителството и експлоатацията и се одобрява от Басейнова 

дирекция (БД), РИОСВ и МОСВ (Изпълнителна агенция по околна среда – ИАОС). Ежегодно 

се актуализира и одобрява от посочените три институции. В края на всяка година към тях се 
подават годишни отчети, въз основа на които към мониторинга могат да се включат 

допълнителни изисквания, или някои да отпаднат. Срокът на мониторинга се определя в ОВОС, 

посочен в Плана за мониторинг в период на строителство и експлоатация. Постоянни остават 
задълженията за контрол върху качеството на водите от страна на Министерството на 

здравеопазването (МЗ) чрез поделението му РИОКОЗ, “Водоснабдяване и канализация” 

гр.Смолян и при необходимост, или включване на язовира към мрежата на Националния 

мониторинг – от МОСВ (съгласно решение на МОСВ при бъдещата експлоатация).  

Звеното за експлоатация на язовира ще отговаря за всички води, подавани от язовира през 

фазата на експлоатацията му. Контролът върху количеството на екологичните води и оттока се 

упражнява от Басейновата дирекция – Пловдив. 

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА НА ЯЗ.”ПЛОВДИВЦИ” 

Язовирът е проектиран от “Водоканалинженеринг” ЕООД за водоснабдяване на градовете 

Рудозем, Мадан, Средногорци, както и за населени места в тези общини с население около 
40 000 жители. Язовирът е годишен изравнител. В момента водоснабдяването на посочените 

селища е от 67 водоизточника – водохващания от повърхностни води и извори. Те са с 

непостоянен дебит и с пряка връзка с повърхностния отток – в лятното маловодие дебитът 
рязко спада, а през пролетното и есенното пълноводие качеството на водите се влошава. 

Водопроводната мрежа до гр.Рудозем, гр.Мадан и гр.Средногорци е изградена. 

Предварителните проучвания, извършени от “Водоканалинженеринг” ЕООД през 1982 год., 

обосновават необходимостта от изграждане на яз.”Пловдивци” на база на обработена 
хидроложка информация, водостопански изследвания за определяне на характерните обеми 

(наносен, мъртъв, полезен и общ) и коти на язовирната стена и икономическа обосновка за 

доказване на ефективността на обекта. До 1992 год. са направени няколко разработки. През 
1993 год. се завършва техническият проект, с което се уточняват всички инженерни решения и 

започва разработване на работните проекти и доработки към техническия проект през 1995 год. 

Проектът за ПСПВ е от 1985 год. (към 1985 год. в българската проектантска практика има три 
фази на проектиране: предварителни проучвания, технически проект и работен проект). 

Актуализация на проектите за язовирната стена и ПСПВ е извършена през 2000 год., когато 

започва строителството на стената. 

Хидровъзел “Пловдивци” се състои от: язовирна стена, отбивен яз (включен в тялото на 
стената), водовземна кула с шахтов преливник и основен изпускател, отбивна галерия и 

пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ). 

Строителството на Водоснабдителна система (ВС) “Пловдивци” е изпълнявано от “Жива вода” 
ООД и е започнало през 1985 год., а на язовира през 2000 год., като е преустановено през 

2001 год. Поддържането и охраната на площадката на язовирната стена и ПСПВ се осигурява 

след спиране на обекта от “Жива вода” ООД. “Жива вода” ООД е частно предприятие. 

Язовир “Пловдивци” е държавна публична собственост и е към Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството (МРРБ). 

Бъдещият оператор на язовира ще бъде “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Смолян. 

Язовирна стена 

Язовирната стена е каменнонасипна с асфалтобетонова диафрагма (АБД) и двуредна 

инжекционна завеса с дълбочина 35,0 m. 
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Основните параметри на язовирната стена и водохранилището са: 

 Максимална височина 47,35 m 

 Дължина на короната 224,71 m 

 Общ завирен обем: 2,45.106 m3 

 Дължина на езерото 1100 m 

 Полезен обем 1,84.106 m3 

 Мъртъв обем 0,61.106 m3 

 Водосборна област: 13,55 km2 

 Средна надморска височина на водосбора 1325 m 

 Залесеност на водосборната област 90% 

 Средногодишен приток 15,20.106 m 

 Залята площ 16,10 ha 

 Кота било (корона) 928,00 

 Кота най-високо работно водно ниво (НВРВН) 925,00 

 Кота най-високо водно ниво (НВВН) 926,81 

 Кота най-ниско работно водно ниво (ННРВН) 896,00 

 Кота най-ниско водовземане (ННВН) 890,50 

 Кота Мъртъв обем (наноси) 888,75 

 Кота Ос основен изпускател 885,30 

 Максимално водно количество за водоснабдяване 200 l/s 

 Общ обем за водоснабдяване 4,04.106 m3 

 Обем за оводняване (екологични води) 0,95.106 m3 

Водовземна кула с шахтов преливник и основен изпускател 

Шахтовият преливник е оразмерен за Q0,01% = 189,00 m3/s. Язовирната стена е І клас. 

Височината на съоръжението е 40,00 m при диаметър на преливното тяло 12,00 m и диаметър 

на шахтата 4,00 m. Водовземането за осигуряване на водите за водоснабдяване е предвидено на 
три нива  като превключването се осигурява в шибърна камера, в която са монтирани 

необходимите затворни органи. Над фундамента на преливника се намира входа на основния 

изпускател, чрез който водохранилището се изтака за 16,9 денонощия. 

Пречиствателна станция за питейни води 

Водата до пречиствателната станция се довежда от язовира със стоманена тръба, преминава 

през шахтите и се подава към филтърния корпус с бързи пясъчни филтри. Реагентите се 

дозират в довеждащата тръба, а пречистената вода през изходната шахта се подава към 
консуматорите. 

(Приложение.  Топографска карта, строителен генерален план, напречен разрез на стената, 

фотоматериали, проекти за яз.”Пловдивци” т.1, 3, 4, 5, 6.) 

 Съществуващо състояние на язовир “Пловдивци” 

От огледа на язовирната стена и съоръженията през 2007 и 2008 год. се констатира: Язовирната 

стена е изградена до височина около 17 m, което представлява 30% от необходимите 
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строителни работи. Изпълнена е стоманобетоновата плоча в оста на стената за инжектиране на 

завесата под диафрагмата и фундиране на диафрагмата. Частично към височината на насипа е 

изпълнена асфалтобетоновата диафрагма, която след спиране на строителството е защитена с 

пласт от пясък. Заложена е контролно-измервателна система (КИС) (пиезометри, 
инклинометри, уреди за измерване на слягането в диафрагмата и измерване на филтрирали 

води съобразно нивото на насипа). Няма видими повреди и прекъсване на кабелите. 

Строителството на ПСПВ реално не е започнато. Не са извършени монтажните работи по 
водовземната кула и основния изпускател, както и по ПСПВ. 

Напълно са изградени следните съоръжения от хидровъзела: водовземна кула (шахтов 

преливник), основен изпускател, отбивна галерия, шибърна шахта, енергогасител в края на 
галерията, мост над реката след енергогасителя и пътя до ПСПВ, водопровод и пътища. 

От помощните стопанства: разкрита е каменната кариера в чашата на водохранилището на 

около 500 m от стената, оформени са строителните площадки към язовирната стена и към 

ПСПВ, разкрити са площадките на депата за негоден строителен материал № 1 и хумус № 2, 
оборотно депо № 3 и депо “Застава”. Депо № 1 е на площадката на ПСПВ и оформя 

площадката, депо № 2 е под с.Пловдивци и депо № 3 е в чашата на езерото. Основното депо за 

негоден за влагане в строителството на стената материал “Застава” е в опашката на езерото при 
граничната застава. Материалът от депо “Застава” се използва за техническа рекултивация и 

самото то в края на строителството се рекултивира. 

За доизграждане на язовира е необходимо да се извършват следните строителни дейности: по 

стената – каменен насип, асфалтобетонова диафрагма, влагане на Контролно-измервателна 
система (КИС); строителство на ПСПВ; монтажни работи по водовземната кула, основния 

изпускател и ПСПВ; възстановяване на нарушения по републиканската пътна мрежа от 

транспорта при строителството. Строителството и монтажните работи по стената и ПСПВ ще 
се извършват едновременно. Всички технологични пътища са изградени, включително и моста 

към ПСПВ. При актуализацията на проектите ще се определят количествата отпадъци, график 

за извършване на строителните дейности, технология на пречистване на отпадъчните води при 
строителството на ПСПВ. За язовирната стена отбивният яз осигурява обем за утаяване на 

водите при строителството. 

За изпълнение на строителството ще отговаря Изпълнителят съгласно сключените договори, 

като от страна на “ВиК” ООД, гр.Смолян ще се формира експлоатационното звено с 
необходимата компетентност за извършване на техническата и водостопанската експлоатация. 

За мониторинга по време на строителството ще се представят ежегодни отчети от страна на 

експлоатационното звено пред Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” и РИОСВ 
гр.Смолян. 

Съгласно ЕА, представен пред Банката през 2007 г., преди започване на яз. Пловдивци е 

необходимо да се извърши: подробен преглед на екзекутивните чертежи по извършените досега 
строително-монтажни работи, включително скрити работи, инжекции в основата, строителен 

контрол на насипа и на диафрагмата; преоценка на размера на високите води с отчитане на  

обработените до 2007 год. хидроложки данни и евентуално актуализиране на котата на 

короната на стената в зависимост от необходимия запас; провеждане на микросеизмични 
проучвания за определяне на сеизмичния хазарт на площадката на язовирната стена; опробване 

на насипа във филтрите и скалните призми и оценка на геотехническите показатели на 

материалите; проверка на запасите от материали за насип в използваната кариера; оценка на 
състоянието на бетонните съоръжения (водовземна кула, отбивна галерия, бетонни плочи под 

АБД на двата бряга); актуализиране на напречния профил на стената в зависимост от 

резултатите от геотехническите изследвания, хидроложките и сеизмичните проучвания; 

проверка на състоянието на вложените контролно-измервателни устройства и актуализация на 
проекта за КИС при необходимост; актуализация на проектите за стената и съоръженията; 

вземане на почвени проби от дъното на водохранилището за анализ на качеството. При 

необходимост ОВОС ще бъде актуализиран според констатациите в гореспоменатите 
проучвания. 

Максималното дневно водопотребление е определено на 200 l/s. 
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За завършване на строителството ще се използва съществуващата строителна площадка в 

ложето на езерото и базата в с.Пловдивци (която е била използвана през 2000 год.). Бетоновите 

работи по прилежащите към язовирната стена съоръжения са изпълнени (водовземна кула, 

основен изпускател, енергогасител). 

Времето за завършване на обекта е прието 3 години. 

Необходимите за изпълнение на строителството работници и механизация се оценяват на около 

200 души (с ПСПВ). При експлоатацията на обекта максималният брой експлоатационен 
персонал е около 15-20 души (по данни от подобни обекти), заедно с ПСПВ. 

Срокът на експлоатация на язовира съгласно нормативните документи е 100 години. 

Необходимите външни инвестиции се оценяват в размер на 23 000 000 €. 

ІV. ИЗХОДНА ЕКОЛОГИЧНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

4.1. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

4.1.1 Климат 

Най-общо климатът в района на яз.”Пловдивци” е континентално-средиземноморски. По-

конкретно районът на язовира се отнася към Източнородопският нископланински климатичен 

район от Южнобългарската климатична подобласт. Този район обхваща хълмовете и ридовете 
във водосборния район на р.Арда във височинния пояс от 400 m до 1000 m. Надморската 

височина на огледалото на язовира при нормално запълване е 925 m. 

Зима – Съобразно с надморска височина този район има относително по-студена зима от 

прилежащият му долинен район. Средната януарска температура е в граници от -1,3ºС до 0,3ºС. 
Средните януарски минимални температури са около -5ºС, като в случаите на формиране на 

антициклонално време след студени нахлувания температурата на въздуха може да спадне до 

около -14ºС. Зимната сума на валежа е около 230-260 mm. Същевременно пак поради 
височината снеговалежите представляват около 50% от зимните валежи. Снежната покривка 

има в около 55-60 дни.  

Лято – Лятото е умерено топло със средна юлска температура около 17-18ºС, със средни 
максимални температури 22-25ºС. При отделни синоптични ситуации максималната 

температура може да надхвърли 30ºС. Периодът на задържане на температурата на въздуха над 

10ºС е около 160-170 дни, като получава температурна сума около 2500ºС. Лятната сума на 

валежите е около 220-230 mm.  

Пролет и есен – Есента е по-топла от пролетта. Средната априлска температура е около 8ºС, а 

тази през октомври около 9ºС. И през двата сезона средната сума на валежа е около 210 mm. 

Есента е най-тихият сезон със средна скорост на вятъра около и под 1 m/s, докато пролетта се 
характеризира с относително по-високи скорости на вятъра около 1-1,5 m/s. 

Валежите и изпарението са двата основни климатични елемента, влияещи на водните запаси на 

затворените водоеми. Вследствие на относително по-голямата надморска височина тук 

валежите са относително по-големи, като годишната сума на валежа е около 900-1000 mm, като 
зимният валеж надминава летния с 5 до 10%. Максималните денонощни валежи в отделни 

ситуации могат да надхвърлят 100 mm. Късното лятно и ранното есенно засушаване не е така 

силно изразено, както в други части на южно-българската подобласт, като засяга само началото 
на есента. Годишната сума на потенциалната евапотранспирация е 500-600 m, като през юли тя 

надхвърля 100 mm.  
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Фиг.1 Средномесечна минимална температура на въздуха 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Фиг.2 Средномесечна температура на въздуха 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Фиг.3 Средномесечна максимална температура на въздуха 
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Фиг.4 Средномесечно количество валеж 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Фиг.5 Средномесечна скорост на вятъра 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Фиг.6 Средномесечна относителна влажност на въздуха 
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Фиг.7 Рози на вятъра ст. Смолян 
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4.1.2 Качество на атмосферния въздух 

След спиране на строителството качеството на въздуха в района отговаря на естествените 
условия на средата. Спирането на рудодобива и отдалечеността на гр.Рудозем, гр.Мадан и 

гр.Смолян не създава възможности за пренос на замърсители. Интензивността на транспортния 

поток до с.Пловдивци и Заставата е изключително ниска (2-5 коли на ден) и също не е източник 
за замърсяване. Въздухът е чист. 

В района няма пунктове от системата на Националния мониторинг (на връх Рожен – на около 

70 km от с.Пловдивци, има базова станция) за контрол на качеството на въздуха. 

Чистотата на атмосферния въздух се дължи и на ограниченията, които до 1990-91 год. 
съществуват в граничната зона с Р.Гърция и които и днес не допускат изграждане на стопански 

предприятия. 

4.2. ВОДИ 

 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ 

Река Искрец е десен приток на р.Елховска, в която се влива на около 700 m под с.Елховец. Река 
Елховска е приток на р. Арда. Река Искрец е планинска река, която води началото си от извори 

на кота 1735, има добре развита речна мрежа с високи брегове. 

Водосборът на р.Искрец е от северната част на планинската верига на Родопите на границата с 
Р.Гърция и е изцяло в българска територия. Оттокът към створа на яз.”Пловдивци” е определен 

на база на четири Хидрометрични станции (ХМС), а като аналог е ползвана ХМС № 346 (нов 

№ 61330) на р.Елховска при Рудозем. Притокът е определен като 15,20х10
6
m

3
. 

Оттокът на р.Искрец на пункта на хидровъзела е със следните характеристики: 

 

P % 25 50 75 95 

Q l/s 538,4 482,0 392,3 297,4 

W m3.106 16,98 15,20 12,37 9,38 

 

Качество на водата 

Извършени са лабораторни анализи на качеството на водата в р. Искрец.  

Данни за лабораторното изследване на водата има от 1979 год. и 1987 год., извършени от 

“Водоканалинженеринг” ЕООД София, от 1996 год. на “Еко аква тех” ЕООД София и от 1996, 

1997 и 1998 год. на “ВиК” ЕООД Смолян. (Приложени протоколи от лабораторните анализи) 

Главните физико-химични анализи на последните лабораторни анализи на водите от яз. 
Пловдивци показват, че: 

 температурата на водата варира от 8 до 13,5С; 

 цветността е установена от 5 до 11 градуса и средно 8 по “Рубльовската скала”; 

 мирис и вкус не са установени; 

 прозрачността варира от 2,5 до над 30 cm; 

 мътността е в граници от 0,2 до 51 mg/l, което е в зависимост от валежите; 

 рН на водата е в неутралната област, малко клоняща към долната граница, т.е. 

характеризира водата като слабо кисела; 
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 общата твърдост достига до 2,5Н и определя водата като типично планинска и много 

мека. Тази характеристика се потвърждава от ниската минерализация; 

 тежки и редки метали не се откриват, или откритите концентрации отговарят на 

изискванията на стандарта; 

 открива се наличие на амоняк в някои от пробите, а стойностите на перманганатната 

окисляемост, макар и под нормите за питейна вода, показват наличие на органично 

замърсяване. 

Получените резултати дават основание да се предполага, че водата е слабо карбонатно 

агресивна спрямо плътен бетон. 

От направените хидробиологични изследвания направени от “Водоканалинженеринг” ЕООД 

могат да се направят следните изводи: 

 През изследвания период реката има различни стойности на биологичните показатели. 

 По съдържание на сестон водата превишава нормите на БДС през юли – 166 cm3/m3, 

като показателят е определен по утаечната методика на Герасимов. 

 Съдържанието на фитопланктонни клетки варира – през едни месеци е в рамките на 

стандарта, в други не е, като е работено с камерата на “Бюргер”. В р.Искрец през 

м.юли съдържанието е 185 броя/ cm3, при стандартна норма 100 броя/ cm3. 

Фитопланктонът е представен от кремъчни водорасли – главна съставна част на 

реопланктона, а през м.юли се срещат и протококови. По характера на видовете, 

водата в реката се определя като бета-олиго сапробен тип. 

 Суровата вода не отговаря на изискванията на стандарта поради по-високите 

стойности на показателя “микробно число”, като по показател коли-титър има по-

ниска стойност. 

 В р.Искрец през м.май е установена обща “алфа” радиоактивност. Обща “бета” 

радиоактивност е установена в нормите на стандарта, както и по съдържание на уран и 

радий. 

Оттокът на р.Искрец има неравномерно вътрешногодишно разпределение. По време на лятното 

маловодие (края на лятото и началото на есента – м.август, м.септември, м.октомври) оттокът в 

реката драстично намалява. От декември до март преминават около 70% от годишния отток, 
докато от август до октомври преминават само 4%. 

Изграждането на стената е отделило горния участък на реката от долните участъци. Връзката е 

през основния изпускател. Участъкът под язовирната стена е обезводнен в летния период 
поради лятното маловодие и отнетите води за водоснабдяване на с.Пловдивци и другите 

селища. 

Високата залесеност на водосборната област определя ограничен размер на наносния отток в 

р.Искрец. 

На височината, на която е изградена, стената създава потенциална опасност при високи води за 

населението на с.Пловдивци и долу разположените селища. Преливане през изпълнения насип 

(има два критични случая след 2001 год.) е с опасност от разрушаване на насипа и 
предизвикване на тежки последици от разрушителната вълна. „Жива вода” ООД извършва 

редовни наблюдения по време на силни валежи. 
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 ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

Районът попада в Западнотракийската хидрогеоложка област на Източнородопската подобласт. 

Той се характеризира със слабата си водообилност, формиращи главно извори на контакта 
между андезитите и риолитите. 

На базата на хидрогеоложките данни получени при разработването на рудните масиви, 

вместващите скали от една страна са силно напукани, а от друга силно хлоритизирани, 
серицитезирани и на места каолинитизирани. Силно влияние върху скалите във времето са 

изиграли изветрителните процеси. В приповърхностния слой на скалите тектонските пукнатни, 

следствие изветрителните процеси са се превърнали в отворени системи по които се 

осъществява хидравлична връзка на падналите валежни води с по дълбоко залягащите 
водоносни хоризонти. Освен основните тектонски нарушения се наблюдават апофизни и 

перести отклонения, които обуславят една голяма по площ пукнатиннна водоносна система.  

Риолитите се срещат главно като покрови и лежат върху пъстра основа. Характерно за тях е 
призматичното и плочесто напукване, както и изветрителни и тектонски пукнатини. 

Призматичните пукнатини са отворени и обикновено зеещи. Това прави риолитите добър  

акумулатор на подземни води в който се е формирал ненапорен пукнатинен  поток от който в 

понижените участъци водата излиза и дава началото на почти всички реки и дерета. В тази част 
средногодишната сума на валежите е над 900 mm/m2/g, а модулът на оттока – 20 l3/s.km2, от 

който 60-70% е за сметка на подземния отток. Температурата на водата в риолитните покрови е 

ниска от 4-5 до 9С. Водата е прясна до ултра прясна с обща минерализация от 0,05 до 0,1 g/l. 

Теренът в обсега на язовира е изграден от вулканични скали – риолити с олигоценска възраст, 
покрити с кватернерни образувания. 

В геоложкия строеж на района широко разпространение имат висококристалинните серии – 

гнайси, прослойки от амфиболити, мрамори и др. Те са дислоцирани и разломени, а на 

повърхността в значителна степен напукани, Това създава благоприятни условия за формиране 
на подземни води. Хидрографската мрежа е силно разсечена и дълбоко врязана, което създава 

условия за бързо оттичане на валежните  и дрениране на подземните води от терена. 

Главният източник на подхранване са валежните води, които за района средногодишно са над 
900-1000 mm/m2 (ст.Златоград – 1058 mm/m2). Освен това,че те подхранват инфилтрационно 

подземните води, те са с къс път на циркулация и дрениране, което е предпоставка за поява на 

редица извори, чиито дебит е от 0,05 до 0.2 l/s. Голяма част от тези извори през лятото 

пресъхват. Сравнително по-устойчиви са изворите в близост до ерозионния базис на р.Арда.  

Плитко залягащите подземни води са привързани към алувиалните наслаги. Нивото им е близо 

до повърхността и се мени, като се движи между 2 и 5 m от повърхността. 

4.3 ГЕОЛОЖКА СРЕДА 

Язовир „Пловдивци” попада в Родопската надгрупа и по конкретно в Богутевската свита. Тя се 

разкрива в ядрото на Южнородопската антиклинала като две площи, разделени от Смилянския 
гранит – в района на с.Бориково и на юг от линията Смилян – Голям Палас до държавната 

граница. В останалите разкрития се установяват фрагменти от свитата в отделни тектонски 

блокове. Богутевската свита изгражда периферната зона на Маданско-Давитковското подуване, 
Широколъшката антиклинала и Лясковското подуване. С нормален контакт изграждащите я 

скали се разполагат напълно конкордантно върху Чепеларската свита с бърз, но постепенен 

преход. Свитата е изградена от еднообразни, предимно среднозърнести биотит-плагиоклазови 

гнайси, които на отделни места преминават в дребнозърнести, съдържащи понякога гранат или 
графит.  

Цялата свита е засегната от мигматизационни процеси, вследствие на което гнайсите 

неравномерно на отделни участъци са придобили текстурните особености на прослойни, 
ивичести, ленточни или порфиробластични мигматити. 
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Всички скали от свитата съдържат прослойни и секущи мигматични пегматоидни жили, които 

в близост със Смилянския гранит са пресечени от гранитови жили и младите пегматити 

свързани с него. Дебелината на разкриващите се части на свитата варира от 250-300 до 600-

700 m.  

 

Фанерозойски гранитоиди 

Към тази група се отнасят интрузивните тела и жили средно до дребнозърнести биотитови 
гранити, пегматоидни и дребнозърнести до аплитоидни гранити, предхождащи в някой жилни 

тела към граносиенити и гранодиорити. Те пресичат и слабо контактно променят 

докамбрийските метаморфити, а се покриват от приабонските седименти, като участват в 
късовата компонента на брекчоконгломератите. 

Смилянския интрузив е най-голямото представително тяло, което илюстрира всички 

особености на тези гранитоиди. Разкрива се между селата Смилян, Сивино и Пловдивци, 

където е внедрено всред скалите на Въчанската и Добростанската свита. 

В ендоконтактните зони гранитът много често има паралелна текстура и включва множество 

ксенолити, предимно от мрамори, които са прекристализирали или слабо скарнирани. 

Вътрешния строеж на Смилянския интрузив е нееднороден. Централните му части са изградени 
от левкократни, предимно среднозърнести, биотитови гранити с изменящо се съдържание на 

слюда, като в периферията слюдата постепенно намалява. 

 

Палеоген 

Палеогенът в разглеждания район е представен от палеогенските вулканити и по конкретно от 

фелзитови риолити, фенолатити, порфирокластични риолити и риодацити. 

Порфирокластичните риолити изграждат части от  два големи вулкански масива: Смолянски – 
на изток от гр.Смолян оформящ масива на вр.Перелик, и Витински – между селата Арда и 

Пловдивци. На цвят те са розови, сиви до смолисто черни в основата на масива. 

Порфирокластичните риолити са слабо засегнати от регионални и локални поствулкански 
изменения. 

 

Кватернер 

Кватернерните отложения имат повсеместно разпространение. Поради малката им дебелина и 
липсата на връзка между отделните разкрития те не играят съществена роля в геоложкия 

строеж. 
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Тектоника 

Районът се отличава със сложен тектонски строеж. Той попада в югозападните части на 

Източнородопския блок, в който се установяват различни по интензитет и време на проява 
тектонски движения. 

В разглеждания район най-голямата и главна структура е Смилянският разлом. От запад към 

изток той разсяда мраморите от Добростанската свита от пъстрите скали на Въчанската свита 

при стръмен наклон на север 70-80 до вертикален и с такъв наклон пресича Смилянските 

гранити, като на изток от Смилян наклонът се изменя на 60-70 до 40-50 и така продължава до 
шосето за Рудозем. 

До внедряването на палеозойски  и горнокредни интрузии, докамбрийският фундамент е бил 

метаморфозиран, нагънат и блоково разчленен.. Такъв е случаят с Смилянските гранитоиди, 

които разкъсват и пресичат структурите на старата консолидирана докамбрийска основа и 
налагат частична преориентация на скалите в контактните части на телата. Най-голямото тяло – 

Смилянският интрузив, при внедряването си е повдигнал в източния контакт скалите от 

Богутевската свита, като е изнесъл под формата на ксенолити предимно мрамори от 

разположената под нея Чепеларска свита. Приемайки възрастта на гранитите за горнокредна, то 
и свързаните с тях деформации отнасяме към това време. 

В сеизмично отношение районът попада в VIII степен с Кс = 0.15. 

Полезни изкопаеми 

Районът се характеризира с най-големите полиметални месторождения в България – 

Маданското рудно поле и южните части на Лъкинското и Давидското рудно поле. 

Месторожденията са свързани с късноалпийския магматизъм и са представени от галенит-

сфалерит-пиритовата формация. 

Рудните жили в повечето случаи представляват рудоносни участъци от разломите, отделени с 

безрудни интервали. Те са кварц-карбонатни с гнездовидно, масивно или впръснато оловно-

цинково орудяване. 

Полезни изкопаеми в ложето на езерото няма. 

4.4. ПОЧВИ 

Почвите в района на язовир “Пловдивци” са от класа Метаморфни (Cambisols) тип Кафяви 

горски. Образувани са под влияние на горскодървесна растителност, най-често широколистна, а 

в резултат на сукцесионни процеси – и на иглолистна. Отличават се с мощен до средно мощен 
хумусен хоризонт. По механичен състав са глинесто-песъчливи, слабо до средно каменливи, 

средно дълбоки със средно кисела реакция на почвения разтвор и добър воден режим. 

В засегнатата от изграждането на хидровъзела площ, почвите понастоящем са силно 

антропогенно повлияни. Върху значителна площ хумусният хоризонт е отнет и депониран, а 
при прокарването на новия път към заставата (по десния бряг на реката) изкопните земно-

скални маси са засипали ската под пътното платно. 

Поради високата лесистост на водосборния басейн на реката, ерозията на почвите в района е 
незначителна. 

Почвите в района на яз.”Пловдивци” не са замърсени с вредни вещества, химикали и тежки 

метали поради разположението в граничната зона и спецификата на селскостопанската дейност 

(събиране на сено за изхранване на животните и малки пасища). Поради липсата на източници 
на такива замърсявания не са взети проби от почвата. Проби от почва за определяне качеството 

на почвата трябва да се вземат от дъното на язовира по време на актуализацията на проекта. 

Екологичният мониторинг включва вземане на контролни проби от почва през периода на 
експлоатация. Трябва да бъдат взети мерки срещу замърсяване с отпадъци от заселените 

области в санитарно-охранителните зони ІІ и ІІІ. 
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4.5. ОТПАДЪЦИ 

При огледа на територията на хидровъзела не са установени изоставени от строителството 
отпадъци. 

4.6. ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

Понастоящем на територията на язовир “Пловдивци” няма източници на шум поради това, че 
строителството е преустановено. Шумовият фон е естествения фон на средата и е в границите 

30 dВА – 43 dВА (непосредствено до реката). 

4.7. РАСТИТЕЛЕН СВЯТ 

Съгласно класификационната схема на типовете горски месторастения (горскорастителното 

райониране), районът на язовир “Пловдивци” е в Южна крайгранична горскорастителна област, 
подобласт Ардинска, среден планински пояс на горите от бук и иглолистни. 

Пряко засегнати от изграждането на язовира са мезофитни фитоценози с преобладание на белия 

бор (Pinus silvestris) и участие на бука (Fagus silvatica) и брезата (Вetula alba). 

В началната фаза на изграждане на хидровъзела, горскодървестната растителност с по-голяма 

възраст (съответно – дървесна маса) попадаща в ложето на водохранилището е изсечена. 

Понастоящем неизсечени са отделни петна от млади дървета – подраст от бял бор и издънки от 

широколистните (главно бук), които не са от национално и регионално значение. (Приложение: 
горска карта) 

Залесената площ, засегната от изграждането на яз.”Пловдивци” е на ДЛ “Смилян”. Терените, 

попадащи в ложето на езерото, са отчуждени по съответната процедура към началото на 
строителството. Територията на водохранилището не принадлежи на ДЛ „Смилян”.  

Естествените съобщества в чашата на язовира са засегнати от извършената строителна дейност, 

изсичането на дървесната растителност и отнемането на голяма част от хумуса. 

В зоната на езерото и до вливането в р.Искрец на р.Голямата река няма редки и застрашени 
видове поради извършените дейности в периода до 2000 год. и близостта на с.Пловдивци. 

Информацията е резултат от проучване на налични източници, анкетни данни, проведени 

консултации и оглед на територията. (Приложение: Горска карта с отбелязване на видовете 
горска и селскостопанска растителност).  

Защитени природни територии 

В близост до границата с Р.Гърция в района, където се строи яз. Пловдивци, се намира зона от 

“Натура 2000” “Циганско градище” BG 0000372. При кратка оценка, сравняваща настоящата 
карта на язовира с тази на Защитена зона доведе до извода, че ЗЗ “Циганско градище” отчасти 

съвпада със санитарно-охранителните зони на яз.”Пловдивци”. Но това трябва да бъде 

потвърдено от МОСВ съвместно със съответния РИОСВ в процеса на определяне на ЗЗ и 
разработката на съответния План за управление на обект на Натура 2000 (Постановление на 

МС 349/27.01.2009№). МРРБ ще сътрудничи за приоритетното разработване на Плана за 

управление. 

Очаква се, че експлоатацията и завършването на бъдещия язовир няма да имат негативно 
въздействие върху критични хабитати и чувствителни екосистеми в района на яз. Пловдивци. 

В съответствие с днешните национални правилници и процедури, свързани с разработването на 

планове за управление на ЗЗ (ДВ 7/2007 г.) препоръчва се режимите на ЗЗ по Натура 2000 да се 
оценяват съгласувано с тези санитарно-охранителни зони; освен това, в случай на пълно или 

частично съвпадане на границите на ЗЗ със санитарно-охранителните зони на язовира, 

приложимите ограничения върху дейностите се съгласуват със Закона за водите.  Отбелязва се, 
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че строителството на яз.”Пловдивци” е започнало през 1986 год., преди обявяването на ЗЗ. От 

проведена консултация с Дирекция “Национална служба за защита на природата” към МОСВ 

беше потвърдено, че обекти, за които има разрешение за строителство и са във фаза 

строителство, няма нужда от оценка за съвместимост с Натура 2000 (съгласно чл. 4 от 
Наредбата) при условията за оценка на съвместимост на инвестиционни предложения с целта и 

предмета на опазване на защитени зони. Но се отбелязва също, че режимът на управление на 

санитарно-охранителните зони на язовирите е съвместим с целите за защита на околната среда 
на обектите на Натура 2000. 

 

4.8. ЖИВОТИНСКИ СВЯТ 

4.8.1 Ихтиофауна 

Използвана методика 

Проучването за целите на настоящата оценка е извършено на 28.08.2007 год. Обходен е 

участъкът от р.Елховска, в зоната на бъдещото язовирно езеро, като са извършени визуални 

наблюдения и улов на риби с мрежени уреди. Освен това е събрана анкетна информация за 
рибната фауна в района. При анализа са използвани и данни от екологични проучвания на 

р.Елховска, извършени през 2005 и 2006 год. [МИ 11, 12, 13, 14]. 

Актуално състояние на ихтиофауната 

Данните от изследванията през 2005 и 2006 год. сочат, че ихтиофауната на р.Елховска в 
участъка между селата Бърчево и Пловдивци е твърде обеднена. Като основна причина за това 

обедняване е идентифициран нестабилният режим на оттока с много ниски стойности през 

периода на лятно маловодие. Доминиращият вид в състава на рибното съобщество в реката е 
лешанката (the minnow) Phoxinus phoxinus, която в участъка под с.Пловдивци е единствен 

представител на ихтиофауната. Тази фрагментарна популация е оцеляла само в няколко 

заливни зони.  Този вид не е включен в български или международни природозащитни 
документи и няма консервационна стойност. Едва в горното течение, над зоната на завиряване, 

отново се съобщава за наличие на рибна фауна, представена от малочислена популация на 

речна пъстърва (Brown trout) Salmo trutta fario. 

Не се очаква експлоатацията на язовира да окаже негативно въздействие върху местната 
популация на тези видове. Във връзка със завършването на проекта това ще бъде потвърдено и 

актуализираният ПУОС ще включва всички мерки, необходими за осигуряване на защитата на 

тези видове.  

Речното корито почти по цялото протежение на бъдещото язовирно езеро е пресъхнало, 

очевидно като резултат от естествения недостиг на вода, но също и поради отклоняване на част 

от водата за водоснабдяване на гр. Мадан.  

4.8.2 Херпетофауна (Земноводни и влечуги) 

Информацията е получена в резултат на оглед на обекта на 28.08.2007 год. и проучване  на 

налични източници за херпетофауната в обхвата на територията, на която се намира язовир 
“Пловдивци” [МИ 15, 16, 17, 18, 19, 20]. 

На приложената таблица са показани установените земноводни и влечуги, природозащитния им 

статус и мястото, където са установени. 
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 Таблица 1 

Вид 
Природозащитен статус 

Установен при: 
ЗБР Берн.конвен. Дир.92/34 

Дъждовник ІІІ ІІІ  с. Витина 

Жълтокоремна бумка ІІ ІІ ІІ, ІV с. Пловдивци 

Кафява крастава жаба ІІІ ІІІ  Елховец, Витина 

Голяма водна жаба ІV ІІІ V Пловдивци, Витина 

Гръцка жаба ІІІ ІІІ ІV Пловдивци, Елховец 

Планинска жаба ІІ, ІV ІІІ V Витина 

Стенен гущер  ІІ ІV Пловд.,Елх.,Витина 

Зелен гущер  ІІ ІV Витина 

Слепок ІІІ ІІІ  Витина 

 
Пояснения към таблицата: ЗБР – Закон за биологичното разнообразие; Берн. конв. – Конвенция 

за опазване на дивата европейска флора и фауна, прилож. ІІ, ІІІ; Дир. 92/43 – Директива 92/43 

на ЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, прилож. ІІ, ІV и V. 

Защитният статус на тези видове има ниска консервационна стойност. Стенният и зеленият 

гущери са много разпространени в България и образуват плътни популации. Изброените в 

таблица 1 видове не са включени в Българската “Червена книга” и Световната “Червена книга”, 

нито са защитени с конвенцията CITES. Плътността на популациите на установените видове 
(изключение правят стенния гущер и жълтокоремната бумка) е много ниска.  

4.8.3 Бозайна фауна 

Строителството на язовир “Пловдивци” е спряно. Речното корито при огледа на 28.08.2007 год. 

е сухо и състоянието на обекта може да се оцени като сериозна антропогенна преса върху 

околната среда.  

Животинският свят на Родопите съчетава представители на всички фаунистични комплекси, 
характерни за нашата страна. Масивният характер на планината и разнообразието на релефа 

дават възможност за пълно представяне на височинното разпределение при животинските 

видове. 

Общо в района сравнително добре са запазени застрашените и редки видове бозайници – 

вълкът (Canis lupus), златката (Martes martes) и някои видове прилепи. Сравнително чести са 

заекът (Lepus capensis), лисицата (Vulpes vulpes), язовецът (Meles meles), дивaтa свиня (Sus 
scrofa), черния пор (Putorius putorius), катерицата (Sciurus vulgaris), сърната (Capreolus 

capreolus). Ловната фауна е представена от 15 вида бозайници. 

В Родопите се срещат общо 27 от 36-те вида прилепи (Chiroptera) в Европа, включително 12 от 

18-те вида, посочени в Червената книга IUCN (Международен съюз за опазване на природата и 
природните ресурси). В района около язовир „Пловдивци” няма изоставени галерии, които да 

се обитават от колонии на прилепи. 

Постоянни обитатели на района са дребните бозайници: гризачи (Rodentia) - различни видове 
мишки (Apodemus spp. и Mus spp.), плъхове (Rattus spp.), полевки (Microtus spp.) и 

насекомоядни (Insectivora) – таралеж (Erinaceus concolor), къртица (Talpa europaea), земеровки 

(Sorex spp., Crocidura spp.,). [МИ 21, 22, 23, 24] 

4.8.4 Орнитофауна 

Информацията е получена при огледа на 28.08.2007 год. и от дългогодишни изследвания върху 

орнитофауната в страната, включително и в района на Западните Родопи, участие в 
консултантски екипи за маркиране на миграционни коридори Via Aristotelis и Via Pontica и в 

разработване на ОВОС за хидроенергийни обекти, ветропаркове и спортни комплекси в 

Родопите. [МИ 25] 
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В обхвата на обекта и в близост до него са регистрирани 48 вида птици (Aves). 

Този видов състав може да бъде оценен като беден, причина за което е сравнителното 

еднообразие на територията като местообитание – склонове, заети от иглолистни и 

широколистни гори с висока степен на склопеност. 

Видовете, фигуриращи в Приложение 2 (на застрашените от изчезване растителни и 

животински видове, опазването на които е приоритетно) на Закона за биологичното 

разнообразие са: 

1. Скален орел (Aquila chrysaetos (L.)) – прелитащи и кръжащи индивиди 

2. Осояд (Pernis apivorus (L.)) – прелитащи и кръжащи индивиди 

3. Сокол скитник (Falco peregrinus Tunstall) – прелитащи индивиди 

4. Лещарка (Tetrastes bonasia (L.) 

5. Червеногърба сврачка (Lanius collurio L.) 

От петте вида няма видове, свързани с речния хабитат и следователно не се очаква да бъдат 

повлияни от промяната на речния хабитат в езерен. 

От първите 3 вида – скален орел, осояд и сокол скитник, са регистрирани само прелитащи и 

кръжащи индивиди. Обектът и прилежащите му територии не са репродуктивни местообитания 

за тях.  

Лещарката се размножава в горите в района, но не и във вече засегнати от строителните 

дейности на бъдещия язовир. Този вид възстанови числеността си в горите в страната и не е 

рядък и застрашен от изчезване. 

Червеногърбата сврачка – обитава и гнезди по ниска дървесна растителност в открити 
територии или в первази и проредени участъци на гори, в т. ч. и в населени места. В района на 

обекта са регистрирани 2 двойки на вида – в района на самата стена и на около 150 m след нея 

нагоре по реката.  

Бозайната фауна и орнитофауната са мобилни и са били подложени на силен антропогенен 

натиск (строителство и спирането му, изсичане на горскодървесната растителност, отнемане на 

хумуса). 

В засегнатата от строителството на яз. Пловдивци зона няма критични хабитати или 

чувствителни екосистеми и животински видове с висока консервационна стойност. 

4.9. ЛАНДШАФТ 

Измененията в ландшафтно-екологичните условия в разглеждания район до голяма степен вече 

са налице. Стената на язовир “Пловдивци” е изградена на височина 17 m, извършено е изсичане 

на горскодървесната растителност, разработена е каменната кариера и са оформени 
строителните площадки към язовирната стена и ПСПВ. 

Спирането на строителството има негативен ефект върху ландшафта, поради това, че не са 

извършени необходимите дейности за възстановяване на нарушените от строителството площи 
и окончателното изграждане на съоръженията. 

4.10. СОЦИАЛНО-КУЛТУРНА СРЕДА. ЗДРАВЕН ФАКТОР. 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

Основните източници на замърсяване на въздуха в района са само неорганизираните емисии от 
МПС и от източниците за битово отопление и горене. Преди 10-15 години, голяма част от 

населението, което работи в подземните рудници е експонирано и на наднормени прахови 

емисии. Здравно-социалният статус на населението се характеризира със следното: 

Населението в общините в района на язовир „Пловдивци” показва тенденция на намаляване. 
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Независимо от това 59% от населението в община Рудозем и почти толкова в Мадан е в работна 

възраст, което се дължи на постепенно стабилизиране на съществуващи дейности и откриване 

на нови.  

Населението на общини Рудозем и Мадан е около 45 000 души. В периода  до 2003-2004 год. 
поради закриване на рудодобива стопанската дейност и условията на живот на населението са 

силно влошени. В момента и двете общини развиват активна дейност за формиране на центрове 

за селски туризъм. В с.Пловдивци има изграден хотелски комплекс с предлагане на редица 
здравно-спортни услуги. В перспектива е откриването на ГКПП с Р.Гърция, което ще създаде 

нови възможности. В двата града има малки шивашки предприятия, предприятие за козметика 

и др. 

Двете общини се намират в уникална природа, предлагаща възможности за добра перспектива 

на развитие. 

Риболовът е развит в р.Елховска. 

Транспортната инфраструктура е добра, но само пътна (Мадан-Рудозем-Смолян-Пловдив; 
Рудозем-Мадан-Кърджали-Пловдив). 

Демографската картина на населението в сравнение със средните данни за страната е 

представена на таблица 2. 

 

 Таблица 2 
 * - брой на 1000 души население 

Населено място Родени* Умрели* Прираст* 

1. За цялата страна 9,2 14,4 -5,4 

- Градовете в страната 9,6 12,0 -3,8 

- Селата в страната 8,1 20,8 -12,7 

2. Област Смолян  7,4 11,8 -4,4 

- Градовете  8,4 9,5 -1,1 

- Селата  6,3 14,3 -8,0 

 

 

На фона на отрицателни демографски прираст за страната от -5,4 души на 1000 души 
население, данните в Таблица 2 демонстрират един относително по-нисък отрицателен прираст 

на населението в Област Смолян – -4,4. Данните, представени на Таблица 2 обаче показват по-

нисък брой на родените деца в селата на област Смолян в сравнение с този на селата в страната. 
По-малкият спад на прираста – -8 срещу -12 за страната се дължи на по-малкия брой починали. 

Освен демографските показатели, при оценката на здравословното състояние на населението са 

важни и данните за заболеваемостта на населението от социално-значими заболявания - 

сърдечно-съдови, инфекциозни и злокачествени. На Таблица 3 са представени данните за 
заболеваемостта от туберкулоза и злокачествени заболявания. 

 

 Таблица 3 
 * - брой заболявания на 100000 души население 

Група заболявания 
Средни данни 

за страната* 

Данни за област 

Смолян* 

1. Регистрирани заболявания за активна туберкулоза 127,7 91,7 

2. Новооткрити заболявания от туберкулоза през 

2005 год. 
40,7 30,1 

3. Регистрирани злокачествени заболявания 3069,9 2633,1 

4. Новооткрити злокачествени заболявания през 
2004 год. 

379,3 299,2 

 

Данните, представени на горната таблица показват, че водещите социално-значими 

заболявания показват тенденция по-ниска в сравнение със средните данни за страната. Това, 
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както и данните от демографски прираст дава основание да се заключи, че здравно-

демографското състояние на населението в област Смолян не се различава съществено от това 

на цялата страна. 

На Таблица 4 са представени данни за разпространението на инфекциозните заболявания, които 
биха могли да се предават и по воден път. 

 

 Таблица 4 
 * - брой заболявания на 100000 души население 

Група заболявания 
Средни данни 

за страната* 

Данни за област 

Смолян* 

1. Вирусен хепатит данни за 2005 год. 85,2 26,2 
 Вирусен хепатит данни за 2006 год. 109,4 92,0 

2. Лептоспираза данни за 2005 год. 0,6 - 

 Лептоспираза данни за 2006 год. 0,3 - 

3. Дезинтерия данни за 2005 год. 21,2 10,6 
 Дезинтерия данни за 2006 год. 11,4 19,1 

 

 

Данните представени на Таблица 4 показват, че по отношение на инфекциозните заболявания, 
които биха могли да се предават и по воден път, между средните данни за страната и тези от 

Област Смолян, няма разлики. 

Няма данни за връзка на тези заболявания и качеството на водата. Опасни инфекции на холера 
и коремен тиф не са регистрирани от повече от 40 години в страната. 

4.11. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 

Няма данни за наличие на исторически, археологически и архитектурни находки на 

територията на язовира. Не са регистрирани такива и при строителството на язовир 

“Пловдивци”. Огледът и консултациите с властите, предприети по време на изготвянето на този 

доклад, не са показали наличие на такива забележителности. Ако при доизграждане на обекта и 
при окончателното саниране на езерото се открият такива, съгласно Закона за паметниците на 

културата Археологическият институт и музей провежда необходимите процедури. 

Водоснабдителната система „Пловдивци” не е свързана с и не влияе на културни, 
археологически и архитектурни паметници в района на Пловдивци. 

V. ПОТЕНЦИАЛНИ ЕКОЛОГИЧНИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

5.1. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

5.1.1 Климат 

Построяването на язовира неминуемо ще доведе до промяна на топло-физичните свойства на 

подложната повърхност, а от там и на микроклимата в зоната около язовира. Въздействието на 
изкуствени водоеми върху околната среда са обект на дългогодишни изследвания в България. 

Разработена е методика за оценка на микроклиматичните характеристики в райони около 

язовири [МИ 7, 8, 9, 10]. Според предварителни изследвания това изменение засяга главно 
зоната на язовира, тъй като градиентът на метеорологичните елементи около водното огледало 

е голям и това води до бързото намаляване на въздействието на водоема върху микроклимата с 

отдалечаването от него. Все пак трябва да се има пред вид спецификата на релефа и някои 
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особености в микроклимата предизвикани от това. Голямата денивелация между зоната на 

язовира и участъка от билото на Родопите, разположен на юг (вр.Циганско градище 1827 m 

н.в.) и ориентацията на реката имат за последица увеличаване на честотата на по-силни ветрове 

с южна компонента. От друга страна в ясни и тихи нощи ще се формира долинна бриза, носеща 
студен въздух от високите части на планината надолу към долината. В резултат на 

построяването на язовира има вероятност за увеличаване на мъглите в зоната на язовира, както 

и за формиране на преохладени мъгли, което през пролетта може да доведе до измръзване на 
някои по-топлолюбиви култури. 

Последните десетилетия се характеризират с прояви на значителни колебания на климата, 

изразяващи се с редуване на сухи и валежни години, както и с по-голяма честота на екстремни 
явления, като дълги периоди с високи температури, продължителни засушавания и проливни 

валежи. Редица изследвания на климатичните промени в България показват наличието на 

статистически значими трендове на намаляване на належите и нарастване на температурите, в 

резултат на което се намалява овлажнението. Построяването на язовира няма да има вредни 
екологични последици за локалният климат. Планът за управление на водостопанската система 

и препоръките и мерките ще осигурят нормални условия за експлоатация на яз. Пловдивци. 

5.1.2 Качество на атмосферния въздух  

По време на строителството 
 
Завършването на яз. Пловдивци е свързано с приложение на технологии, които са главният 

източник на значителни прахови емисии (включително фини частици). Те се появяват при 

изкопаване и товарене, транспортиране и депониране на пръст, както и при добив и превозване 

на скални и други строителни материали,  необходими за завършване на обекта и 
съпътстващата транспортна и логистична инфраструктура. 

Наличието на скални материали в прилежащата към площадката кариера и трошачна 

инсталация означава, че използването на взривни технологии ще бъде значителен фактор за 
замърсяване на въздуха през строителната фаза. В тези места концентрацията на общ (инертен) 

прах може да надмине неколкократно възприетите норми за допустимото му съдържание във 

въздуха: за праха 10 mg/Nm3. Независимо от бързата седиментация на едродисперсните 
фракции, замърсяването налага вземането на ефикасни мерки за защита, включително и 

употребата на лични предпазни средства от работещите. 

Типът и количеството на вредни вещества поради добив и транспортиране на строителни 

материали (включително взривни технологии) могат да достигнат десетки милиграми на 
кубически метър въздух и ще зависят силно от начина на добив, физическите и химически 

свойства на материалите (напр. влажност) и вида на взривните вещества. 

Емисии от строителните машини 

Използването на високопроизводителна строителна техника на дизелова тяга ще бъде 

доминиращ фактор в химическото замърсяване на въздуха. Паркът от строителни машини ще 

се състои от: булдозери, багери, къртачни машини, валяци за уплътняване на стената, 
компресори, камиони – самосвали. Общата им мощност може да надхвърли 1000 KW и ще 

бъдат основният фактор в емисията на: 

- серен диоксид/ПДК*, средно часово = 350 mg/Nm3, Наредба № 9 и № 14 на МОСВ и 

МЗ; 

- азотен диоксид/ПДК*, средно часово = 200 mg/Nm3; 

- въглероден монооксид/ПДК*, максимално еднократно = 60 mg/Nm3; 

- метан – с ненормирано съдържание във въздуха; 

- летливи органични съединения (ЛОС) 
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Емисии от строително-монтажна техника 

 Таблица 5 

 

Режим на Вредни вещества 

емисии SO2 NO2 ЛОС СО  CH4 

На час  g/h 1200 14640 2124 4740 51 

На смяна Kg/смяна 1,2 14,6 2 4,7 0,5 

 

Емисиите от строително-монтажната техника (Таблица 5) са определени на база: 

- Часова консумация на дизелово гориво 300 kg 

- Продължителност на работната смяна 10 часа 

- Специфична консумация на гориво 0,25-0,3 kg/kWh= 

Емисии от технологичен транспорт 

Обстоятелството, че кариерата за добив на инертни материали се намира в непосредствена 
близост на обекта, е благоприятна за защитата на въздуха от транспортните средства заради 

късия маршрут. Очаква се да бъдат използвани четири тежкотоварни камиона – всеки по 

167 kW мощност на двигателите с дизелова тяга. 

Данните за емисиите в таблица 6 са изчислени по нормите на МОСВ за този тип машини при 

следните условия: 

- дължина на пълния курс 1 km; 

- по 10 курса на смяна с 4 камиона 

- максимално натоварване на камионите 

 

Емисии от автотранспорт 

 Таблица 6 
 

Режим на Вредни вещества 

емисии SO2 NO2 ЛОС СО  CH4 

За 4 курса  Kg 4,2 44 8,3 35 0,2 

За 1 раб. смяна Kg 41,6 436 83,6 348 2,4 

 
Изчислените емисии не могат да застрашат опасно чистотата на въздуха заради сравнително 

ниските си стойности. 

При изграждането на асфалто-бетоновата диафрагма на язовирната стена в атмосферата ще 
бъдат емитирани ароматни и полиароматни ваглеводороди при полагането на асфалтовата смес, 

които представляват висок здравословен риск за хората. Специфичните емисии са определени 

на 0,644 g/t положен асфалт (Методика CORINAIR, МОСВ 2000 год., СНЕВ 04.06.11). 

На работната площадка има специфични неблагоприятни условия срещу разсейването 

(дифузията) на вредните вещества във въздуха: 

- орографската затвореност на терена: високи и стръмни склонове, която с нарастване 

на стената ще надвиши Кор > 0,9; 

- липса на хоризонтални и конвективни движения на въздуха, което може да предизвика 

акумулиращ ефект на замърсяване, бързо достигане и надвишаване на разрешените 

нива (ПДК) на вредните вещества от българското законодателство. 
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Това налага вземането на ефикасни защитни мерки по време на строителството на язовира, 

включително от технически и организационен характер, които трябва да се отразят в ПУОС на 

проекта. 

 

ПСПВ 

Строителството на пречиствателната станция за природни води е ограничено по мащаб. 

Изпълняват се основно бетонови работи, тухлена зидария, монтажни дейности. Незначителни, 
кратковременни въздействия от транспорта са възможни на работната площадка. 

Опасни вещества и суровини 

Изпълнението на обекта яз.”Пловдивци” е свързано с използването на разнообразна строителна 
техника, както и на транспортни машини за доставянето на строителни материали, машини и 

съоръжения. И в двата случая ще бъдат използвани горива и смазочни материали, чиито 

качества трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 66/2003 на Министерството на 

транспорта, както и Наредба на Министерството на околната среда и водите за качеството на 
горивата в съответствие с 156 ПМС от 2003 год. 

Препоръчителните мерки срещу вредното влияние на гориво-смазочните материали е 

съхраняването им в закрити съдове и помещения при спазване на условията за противопожарна 
безопасност за леснозапалими и взривоопасни вещества (Закон на МВР от 1994 год.). 

Трябва да се избягва продължителен престой в атмосферата на пари от такива материали, а 

съхраняваните на обекта количества да не надвишават количества за еднократното зареждане 

на машините. 

 

 Таблица 7 

Класификация на опасните вещества* 

 

Опасни вещества Номер по ООН* Клас и подклас 
Допълнителна 

опасност 

Други 

характеристики 

Бензин 1202 6.1 - високо октанов 

Газьол 1203 3 - Марка "Евро дизел" 

Смазочни масла 1992 3 6.1 - 

Взривни вещества 0473-0485 1,1-1,4  “ННК” 

 
* По списъка на ООН за опасните вещества 
“ННК” “неназовани конкретно” 

 

Включените вещества в таблица 7 (без взривните) са с режим “разрешени” в смисъла на 

Наредбата на МОСВ за опасните вещества, Приложение № 4 към чл.3.4. 

Напредналата фаза на строителство, прекъсването на технологичния транспорт от кариерата 
през с.Пловдивци ще повлияе благоприятно и не ще доведе до замърсяване на въздуха по време 

на строителство в с.Пловдивци. 

 

По време на експлоатация 

 

По време на експлоатация на яз.”Пловдивци” ще липсват вредни въздействия върху природната 
среда и населението поради липса на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 
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5.2. ВОДИ 

 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ 

 

По време на строителство 

 

Определени са необходимите води по време на строителството на хидровъзела като 

водоизточниците са осигурени. Те ще обезпечават обекта по време на строителство и могат да 
го снабдяват до завършването му. Работническото селище, включително столова, канцеларии, 

складове и сервизни помещения с баня са били в с.Пловдивци през строителството на 

изградените 17 m от стената, и се смята за възможно тяхното използване и при завършване на 
хидровъзела. 

Съществува ограничена опасност от замърсяване на водите на р.Искрец с неразтворени частици 

(повишена мътност) през време на завършване на строителството, след като изкопните работи 

са завършени и отбивният яз и отбивната галерия вече са изградени. При контрол върху 
техническото състояние на механизацията, използване на бензиностанциите в района и наличие 

на склад за гориво-смазочни материали съответно обезопасен съществува и ограничен риск от 

замърсяване при доизграждане на язовирната стена с масла от утечки и разливи. 

Движението на строителната механизация и транспортните коли трябва да е строго ограничено 

на територията на строителната площадка. Транспортните маршрути да се маркират с оглед 

ЗЗ “Циганско градище”. Техническото състояние на машините задължително да се проверява 
преди началото на всяка смяна като технически неизправните не се допускат до работа. При 

евентуални аварийни утечки на масла е необходимо да се извършва незабавна дезактивация на 

почвата чрез механично отстраняване против замърсяване на повърхностни и подземни води и 

почви. Използването на строителната площадка на “Жива вода” ООД и базата на с.Пловдивци 
създава възможност за обслужване на машинния парк на обекта. 

За битово-фекалните води на строителните площадки (КК и язовирна стена) се поставят 

химически тоалетни и се сключи съответен договор с фирма за тяхното обслужване. 

За столовата и кухнята ще се използва септична яма в с.Пловдивци. Село Пловдивци няма 

изградена канализационна система. Използват се попивни и изгребни ями. 

 

По време на експлоатация 

 

Промени в състоянието на речното корито на р.Искрец 

Завършването на язовир “Пловдивци” формира изкуствено езеро с обем 2,45.106 m3. Водното 
ниво се повишава до кота 925,00 (най-високо работно водно ниво – НВРВН). Създава се водоем 

със забавен водообмен независимо от непрекъснатото подаване на водните количества за 

водоснабдяване. Едновременно с това ще спре обезводняването и ерозията на речния участък 
след язовира в летните периоди. 

Замърсяване на водите 

Данните от изследванията на качеството на водите от р.Искрец сочат необходимост от 

изграждане на ПСПВ. Нейното изграждане и контролът над качеството на подаваните след нея 
води ще отговаря на съвременните условия и нормативни изисквания. 

За осигуряване чистотата на язовирните води е предвидено: саниране на чашата на язовирното 

езеро и проектиране на санитарно-охранителни зони (СОЗ) І, ІІ и ІІІ. Проектирането и 
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отлагането на зоните е съгласно Наредба № 3 за условията за проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване. 

Първоначалното определяне на зоните е извършено в предварителните разработки от 2007 год. 
Прецизирането на санирането на чашата на езерото и на зоните ще се извърши в технико-

работното проектиране след геодезично заснемане. 

В зони І, ІІ и ІІІ има строго регламентиране на забранителните и ограничителните дейности, 
чието спазване се контролира от Министерството на здравеопазването (МЗ) чрез неговите 

органи Регионалните инспекции за охрана и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ).  

Наносен отток 

В проекта на “Водоканалинженеринг” ООД са определени наносите, при което мъртвият обем е 
в размер 0,61.106 m3. Няма данни за качеството на наносния отток на р.Искрец, но граничната 

зона в голяма степен гарантира тяхната чистота. При саниране на ложето на езерото и 

изградени СОЗ І, ІІ и ІІІ не съществува опасност от замърсяване на наносите. 

В програмата за управление на язовир “Пловдивци” ще се включи възможността за 

освобождаване на езерото от наноси при включване в работа на основния изпускател в случаи 

на пълноводие при естествено повишена мътност в реката. 

Определяне на екологичния отток 

Изграждането на язовир “Пловдивци” нарушава режима на естествения речен отток на р. 

Искрец. От значение е размерът на оставения в реката екологичен отток.  

За съхраняване на речната екосистема на р.Искрец при експлоатация на яз.“Пловдивци” е 
определено по проект да се изпуска екологичен отток в размер на 0,030 m3/s. На около 1 km 

след язовирната стена е смесието на р.Искрец с р.Елховска. 

Извършено е допълнително моделно изследване за уточняването на екологичния отток по 

методика, разработена в Р.България.[МИ 1, 2, 3, 4] 

Използва се математически модел, основан на зависимостта на изобилието на зообентоса от 

оттока. Изменението на изобилието на зообентоса се разглежда като вероятностен процес. За да 

се установят параметрите на модела са необходими данни от съответстващи си стойности на 
изобилието на зообентоса и средномесечното водно количество, обхващащи цялостен 

вегетационен период. За тази цел са използвани обобщени данни от продължителни натурни 

наблюдения за цялата територия на България. Използва се критерият на Фишер и изменението 

на общата численост за оценка на значимостта на изменение на зообентосната ценоза при 
различни режими на екологичния отток. Разработена е програма, с чиято помощ са извършени 

изчисленията. 

Режимът на екологичния отток се определя по следната схема:  

 Моделиране на изобилието на зообентоса при естествен режим на оттока.  

 Моделиране на нарушения режим на оттока след язовира по балансов метод при 

различните режими на екологичния отток (фиг.10).  

 Моделиране на изобилието на зообентоса при получените различни режими на 

нарушаване на оттока.  

 Сравняване на получените редици от средномесечни стойности на изобилието на 

зообентоса при нарушен режим с тази, получена при естествен, за избор на подходящ 

режим на екологичния отток (фиг.11). 

За получаване на месечни стойности е използвана като аналог ХМС № 61 330 на р. Елховска. 

Изчислена е хидроложка редица от месечни стойности за периода 1961 г. – 1998 г. На фиг.8 е 
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даден хидрографът на годишния отток при естествени условия. На фиг.9 е даден среден 

годишен хидрограф при естествени условия. 

Нарушеният режим на оттока е определен след извършване на водобалансови изчисления при 

следните предпоставки: 

 за водоснабдяване се подават 0,200 m
3
/s; 

 екологичният отток е предложения в проекта в размер на 0,030 m
3
/s; 

 обемът на язовирното езеро е 2,45.10
6
 m

3
. 

На фиг.10 са сравнени средните годишни хидрографи на оттока при естествен и нарушен 
режим. Нарушеният отток е сума от предвидения екологичен отток и от прелелите водни 

обеми. През лятно-есенното маловодие (юли-ноември) в реката след язовира протичат води, 

осигурени от изпускането на екологичния отток. През зимно-пролетното пълноводие 

(декември-юни) оттокът в реката след язовира се формира главно от прелелите водни обеми. 
Средната годишна стойност на нарушения отток след язовира е 0,298 m

3
/s, което е 60% от 

оттока в естествени условия. 

Така формираният нарушен отток отговаря на изискванията на § 125 на Преходни и 
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите “До 

издаването на методиката по чл.135, т.1 минимално допустимият отток (minimum acceptable 

flow) в реките се определя на 10% от средномногогодишното водно количество (mean annual 

discharge), но не по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 
95% към точката на всяко съоръжение за регулиране на оттока или за водовземане”. Това 

законово регламентира размера на минимално допустимия отток в реките при нарушаване на 

естествения режим вследствие изграждане на хидротехнически съоръжения. За яз.”Пловдивци” 
се получават 60%. 

От анализа на резултатите от моделното изследване с отчитане на малкия обем на 

водохранилището, преливането по време на пълноводие, изпускането на екологичен отток по 
време на маловодие следва, че в реката след язовира ще се поддържа стабилна екосистема 

(фиг.11). 

На 1000 m след язовира р.Искрец се влива в р.Елховска, в която се следват сезонните колебания 

на оттока в допълнение към преливанията от яз.”Пловдивци” и естествения отток на р.Голямата 
река. 
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Figure 9 
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Разработването на модел за определяне на екологичния отток (минимално допустимия отток) в 

речни течения след изграждане на хидротехнически съоръжения е с начало 80-те години на 
миналия век от екип от хидроинженери и хидробиолози. През 1986 год. моделът е докладван и 

приет от Научен съвет на Изследователския център към Комитета за опазване на околната 

среда (днешно МОСВ). През 1987 год. е защитена докторска дисертация [МИ 3] по темата. В 
основата на модела е заложена връзката между протичащите в реката водни количества е 

общата численост на зообентоса (изобилие на зообентоса). Зообентосът се приема за индикатор 

на състоянието на речната екосистема и неговото изобилие е в пряка връзка с водните 
количества в реката. Моделът използва хидроложки показатели, а не почива на хидравлични 

параметри. Той позволява чрез задаване на различни режими на нарушаване на естествения 

речен отток да се определи онзи размер на нарушения отток, при който се съхранява 

биологичната пълноценност на речната екосистема.  

От 1987 год. от експерти от колектива, разработили ОВОС за яз.”Пловдивци”, и от 

хидробиолози от Института по зоология към Българска академия на науките се извършва 

обследване на състоянието на речните течения на един от най-мащабните хидротехнически 
обекти в страната – Баташки водносилов път (след всички язовирни стени и водохващания). 

Установява се влиянието на нарушения отток върху зообентоса (на Баташкия водносилов път 

под съоръженията не е пропускано водно количество в реката – те са въведени в експлоатация 

през 1957-1959 год.). 

Едновременно по протежение на речните участъци се отчита възстановяването на речното 

течение след водопреградните съоръжения от допълнителна приточност, както и влиянието 

върху подземните води, сухоземните екосистеми, населените места. Започва провеждане на 
мониторинг на редица големи реки в България чрез вземане на хидробиологични проби за 

зообентос. Набира се информация за различните реки от 1 до 20 години (Осъм, Вит, Искър, 

Янтра, Арда, Места, Въча). Установява се, че зообентосът в реките в Северна и Южна България 
е идентичен. Това позволява през 1995 год. прилагането на модела за 14-те големи реки в 

страната в “Стратегия за използване на водните ресурси и опазване на водите в Р.България” 

[МИ 1]. В този период се усъвършенства математическия модел и през 2000 год. се разширява 

приложението му в “Генерални схеми за използване на водите в районите за басейново 
управление на Р.България” [МИ 2]. Усъвършенстването на математическия модел е защитено в 

докторска дисертация през 2004 год. [МИ 4]. Въз основа на получените резултати от 

мониторинг както над естествени речни течения, така и под нарушени от хидротехнически 
съоръжения, включително на такива, при които моделът е приложен в ОВОС и се осигурява 

предложения минимално допустим отток, се препоръчва размерът му да се приема 

Qек.  10%Qo. Това условие заляга в §125 на Закона за водите (2007 год.). Колективът в 
настоящия момент провежда мониторинг под хидротехнически съоръжения в експлоатация 

(р.Искър, р.Арда, р.Въча) и се достигат много добри резултати от осигуряването на минимално 
допустимия отток, препоръчан в ОВОС за тези обекти, като за всеки отделен случай се отчитат 

и допълнителни условия. 

В последните 10 години са изследвани различни възможности за изпускане на тези води от 
водохранилищата. За яз.”Пловдивци” това ще става от водовземната кула до дълбочина 10 m от 

водното ниво на езерото. 

На около 1 км след язовира се намира сливането на р. Искрец с Елховска река, в която по-

нататък се следват сезонните колебания на оттока в допълнение към преливащите води от яз. 
Пловдивци и естественият отток на Голямата река. 

Формираният отток след язовира със средногодишна стойност от 0,298 м
3
/s като сума от 

предвидения екологичен отток в размер на 0,030 m
3
/s и от прелелите водни обеми с отчитането 

на минали антропогенни въздействия и разположението на с. Пловдивци под язовира ще 

поддържа добро екологично състояние в реката. 
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Провеждане на високите води 

Размерът на високите води е определен за язовирна стена І клас при Q0,01%. На база на 

получените резултати е оразмерен шахтовият преливник. Ще се извърши актуализация на 

хидроложката информация, но класът на стената няма да се промени. 

Трансформиране на речната екосистема 

При изграждане на яз.”Пловдивци” и формиране на малък водоем ще настъпят както 

отрицателни, така и положителни въздействия върху речните обитатели и трансформиране на 

речната екосистема в система на водоем (стоящи води). Постепенно ще започне формиране на 
съобщество типично за стоящите водоеми. 

Отрицателните въздействия се свеждат до: 

 Значително намаляване на реобионтите (речните видове), респективно видово, 

биоценотично и функционално разнообразие поради намаляване на скоростта на 

течението (в язовирното езеро). 

 Изменение на характера на грунда под язовира. 

 Възможност за поява на еутрофикация. 

Положителните изменения са: 

 Утаяване на суспендираните неразтворени вещества. 

 Масово развитие на лимнофилни видове, което до голяма степен ще компенсира 

намаляването на реофилните видове и вследствие на това и видовото, ценотично и 

функционално разнообразие. 

 Увеличаване на трофичните ресурси, респективно продуктивността на екосистемата. 

На р.Искрец не са извършвани изследвания относно макрозообентоса. 

Изследвания в Австрия и България на яз.”Жребчево” сочат, че под язовирните стени 

състоянието на реките е най-малко с една сапробна степен по-добро от това на съответното 

язовирно езеро (проф.Б.Русев – Институт по зоология към Българска академия на науките). 

При спазване на програмата за управление на яз.”Пловдивци”, включително с отчитане на 

екологичните фактори (еутрофикация, екологичен отток, наноси и др.), няма да се предизвика 

влошаване на качеството на водата и биологичната пълноценност на речната екосистема под 
язовира, а при прилагане на посочените в ДОВОС мерки може да се постигне подобряване на 

общото екологично състояние на р.Искрец. 

Кумулативен ефект 

В близост до хидровъзел “Пловдивци” няма изградени и предвидени за строителство други 
хидротехнически съоръжения, спрямо които да се разглежда кумулативен ефект от неговото 

доизграждане. 

Изграждането на яз.”Пловдивци” осигурява нормално водоснабдяване на населението в 
общини Рудозем и Мадан, създава възможност за постигане на “добро” екологично състояние 

на р.Искрец, развиване на определени рекреационни дейности и като цяло съдейства за 

стопанското развитие на с.Пловдивци, гр.Рудозем, гр.Мадан и общините, включително като 

туристическата дестинация. 

 ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

Необходим е контрол върху филтрацията на вода през, под и в обход на стената и особено на 
водите, филтриращи се през стената, за наличие на суфозия. Контролът се извършва чрез 
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пиезометричната система, която е част от Контролно-измерителната система на хидровъзела за 

следене и оценка на състоянието на язовирната стена. 

5.3. ГЕОЛОЖКА СРЕДА 

 

По време на строителство 

 

Язовирната стена е в напреднал стадий на строителство. Изградена е водната кула, основния 

изпускател и други обслужващи съоръжения към язовирната стена. Изградена е 

асфалтобетонната диафрагма и насипа до около кота 904. Материалът с който се изгражда 
стената е ломен камък с много добри физикомеханични показатели. Подготвени са и двата 

ската, в които ще бъде запъната стената. Изчисленията за филтрационните загуби показват, че 

те възлизат на 391 m
3
/d. Това налага изграждането на противофилтрационна завеса с дебелина 

от 15 m. 

Створът на река Искрец, на който се изгражда язовирът, е удачно подбран. Извършените 

строителни работи до сега и вложените средства задължават доизграждането на язовира с което 
ще се обезпечат нуждите от питейна вода в региона. 

Високата водопропускливост на скалната основа и изчислената висока филтрация в обход, 

налага да се обърне особено внимание на уплътнителните работи при изграждането на стената, 

както и прецизното провеждане на циментационно-инжекционните работи по изграждането на 
противофилтрационната завеса с цел намаляването на филтрацията в обход на стената. 

Препоръчително е и едно заглиняване (саниране) на дъното на язовирната чаша в района на 

стената. 

 

По време на експлоатация 

 
С оглед контрол върху филтрацията на вода през и под стената. да се изгради мониторингова 

система от пиезометри, чрез които да се водят наблюдения и на качествата на водите 

филтриращи през стената за наличие на суфозия. Наблюдения да се извършват на поведението 
на самата стена. Това са деформации в стената и основата и, състояние на диафрагмите, слягане 

и преместване на короната и бермите. 

Да се извършват редовни режимни наблюдения на притока на води в чашата на язовира и 
оттока от него с цел предотвратяване на аварийни ситуации при обилни валежи и интензивно 

снеготопене.  

За обезпечаване на сигурността на язовира при аварийна ситуация, ще се изпълнява аварийният 

план. Язовирът се намира в зона на сеизмичност от VIII степен. 

 

5.4. ПОЧВИ 

 

По време на строителство 

 
Промяната на предназначението на земята е извършено по съответната процедура. 

Отчуждаването на терените е приключило в съответствие с действащата нормативна база. 

Поради високата лесистост на водосборния басейн на реката, ерозията на почвите в района е 
незначителна. 
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Въздействието върху почвите от доизграждане на язовир “Пловдивци” е свързано с това, че 

хидровъзел “Пловдивци” ще се изгради върху силно антропогенно повлияни терени. 

Временното строителство и основните видове работи са локализирани в чашата на язовира с 

изключение на площадката на ПСПВ (0,65 ha). Нарушаване на почвите извън границата на 
заливане е недопустимо. Натоварването на почвите с прах, изгорели газове и взривни работи по 

време на строителството върху прилежащите земи е незначително. 

Санирането на язовирното ложе изисква изгребване на хумуса и депонирането му за използване 
при рекултивацията на всички терени, засегнати от строителството на хидровъзела. 

Понастоящем са отнети и депонирани около 36 000 m3 хумусна маса. Необходимо е отнемането 

на хумуса върху отделни части от езерото (приблизително 2,0 ha). Депонирането ще се извърши 
на депо № 2 (под с.Пловдивци). Площадките за временното строителство са разкрити и се 

охраняват от “Жива вода” ООД. 

 

По време на експлоатация 

 

Общо заливаемата територия е 16,1 ha – горски и селскостопански фонд, от които 1,7 ha са 

скали. Почва ще бъде унищожена върху 14,4 ha. Земеделските земи са отчуждени и не се 
използват. 

5.5. ОТПАДЪЦИ 

 Вид, характер и количество на генерираните отпадъци 

Прогнозната оценка на вида и характера на генерираните отпадъци при завършване на 

хидровъзел “Пловдивци” е свързана с изпълненото до момента строителство и необходимостта 
от дейностите, които трябва да се извършат при продължаване на строителните работи по 

доизграждането на язовира и ПСПВ. 

Генерираните отпадъци, вследствие на изпълнение на строително-монтажните работи по 

доизграждането на хидровъзела, могат да се разглеждат в два етапа:  

 По време на изпълнение на останалата част от строителството на обекта. 

 По време на експлоатацията на обекта. 

Отпадъците генерирани по време на изпълнение на останалата част от строително-монтажните 

работи ще са резултат от строителството на язовирната стена и ПСПВ. 

По време на експлоатацията на хидровъзела ще се отделят предимно битови отпадъци и 
отпадъци от извършвани ремонтни дейности. По време на експлоатацията на ПСПВ ще се 

отделят производствени отпадъци със специфичен характер. Тяхното събиране, съхранение и 

извозване трябва да става въз основа на изискванията на Закона за управление на отпадъците.  

При доизграждането на хидровъзел “Пловдивци” ще се генерират отпадъци, които могат да се 
разделят на: 

 Битови отпадъци, генерирани от строителните работници и персонала, който е 

необходим за експлоатацията на хидровъзела (предимно битови). 

 Строителни отпадъци. Те ще се генерират при извършването на изкопни, насипни, 

кофражни, армировъчни, бетонови и кофражни работи, извършвани на обекта. 

 Отпадъци от горското стопанство. Получават се при налагащото се саниране на 

чашата на язовира (изкореняване на горско дървесна растителност) и изсичането на 

горска растителност и ССФ (антропогенни видове растителност) на територията на 

площадката предназначена за ПСПВ.  

 Опасни отпадъци 
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Този тип отпадъци се генерират, както при реализацията на инвестиционното предложение, 

така и при експлоатацията му. Те са следните: 

 Ламинирани кутии от бои и лакове. 

 Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с такива. 

 Опаковки от лепила. 

 Отработени моторни масла от строителната механизация. 

 Отпадъци от масла и течни горива.  

 Смесени опаковки от суровини и материали. 

 Луминесцентни лампи. 

 Производствени отпадъци 

Тези отпадъци се получават предимно в процеса на работа на ПСПВ и представляват всички 

видове твърди отпадъци, съпровождащи процеса на пречистване на питейните води – 

първоначално филтруване, коагулация на вещества с колоидна степен на дисперсност, 
намиращи се в пречистваните води, избистряне, промиване на филтрите и т. н. Това са преди 

всичко: 

 Втвърдени отпадъци от филтърпресите на пречиствателната станция. 

 Твърди отпадъци от механичното стъпало на пречиствателната станция. 

 Утайки от избистряне на пречистваната вода. 

 Утайки от промивката на пясъчни филтри. 

Отпадъците, които се получават в ПСПВ съдържат както органични, така и неорганични 

компоненти, които зависят от естеството на примесите в пречистваната вода и въвежданите 
реагенти в технологичния цикъл на пречистване.  

Отделните видове отпадъци с техните кодове, съгласно Наредба № 3 на МОСВ и МЗ от 2004 г. 

за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/25.05.2004 г.), генерирани по време на реализацията 
на инвестиционното предложение и експлоатацията на хидровъзел “Пловдивци” са дадени в 

Анекс 5. 

 Начини на събиране, транспортиране, съхранение, обезвреждане, преработване,  

рециклиране и депониране 

Събирането, транспортирането, временното съхранение, обезвреждането, преработването, 

рециклирането и депонирането се изпълнява съгласно изискванията на Закона за управление на 
отпадъците. 

 Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия  

върху населението и околната среда в резултат на генерирането на отпадъци  

и създаването на дискомфорт 

При доизграждането на хидровъзел “Пловдивци” има реална опасност отпадъците, генерирани 
по време на строителството и експлоатацията на обекта, да окажат влияние върху отделните 

компоненти на околната среда (атмосферен въздух, ландшафт, повърхностни и подземни води, 

почви, животински свят) и човешкото здраве, ако не се вземат мерки за надеждното им 
управление съгласно нормативната уредба.  

 Възможни въздействия по време на строителството 

По време на строителството генерираните строителни отпадъци имат приоритет като 

количество в сравнение с битовите и отпадъците близки по състав до битовите отпадъци. 
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Необходимо е тези отпадъци да се третират съгласно приетата у нас нормативна уредба за 

управление на отпадъците. Възможните въздействия могат да се обобщят по следния начин: 

 Атмосферен въздух  

Вредно въздействие върху въздуха ще има евентуалното нерегламентирано и незаконно 

изгаряне на някои видове строителни отпадъци, вместо разделното им събиране и тяхното 

съхраняване, извозване и обезвреждане по екологосъобразен начин. От изгарянето им могат да 
се получат вредни емисии, които за определен период от време да замърсят неконтролируемо 

въздуха в района на обекта. Към този вид отпадъци се отнасят опаковки от полиетилен и РVС 

опаковки, опаковки от дървесни материали, композитни многослойни опаковки, смесени 

опаковки от суровини и материали, остатъци от бои, мастила, лепила, адхезиви и смоли, 
съдържащи опасни вещества, дървесен материал от строителството, хартиени и картонени 

опаковки, опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни 

вещества. 

 Ландшафт  

При неконтролирано изхвърляне на отпадъците, получени при строителството, върху 

прилежащи терени ще се наруши околния ландшафт, вследствие на антропогенното 
въздействие на тези отпадъци върху него. В резултат на разнасяне от вятъра на леки фракции от 

тези отпадъци на големи разстояния и задържането им по храстите и дърветата ще се 

наблюдава негативен визуален ефект. Преобладаващата част от тези разнесени отпадъци са 
трудно разградими в продължение на много години и ще нанесат трайни увреждания на 

ландшафта. 

 Води  

Съществува опасност от замърсяване на водите в случай, че по време на строителството 

генерираните отпадъци не се събират, съхраняват, транспортират и депонират на депото в 

гр.Рудозем. На първо място ще се замърсяват атмосферните води, стичащи се по скатовете 
върху складираните на място и не извозени отпадъци. Те от своя страна могат да замърсят 

повърхностните води, в случая водите на р.Искрец, или част от тях могат да проникнат до 

подземните водоносни хоризонти и да предизвикат в някои от водоносните пластове 

значително и трайно замърсяване. 

 Почви 

Част от генерираните отпадъци по време на строителството се квалифицират като опасни. Ако 
се допусне безотговорно и неконтролирано изхвърляне (складиране) на тези отпадъци на 

територията на обекта, вследствие на стичане на атмосферните води по скатовете или 

преминаването (инфилтрирането) им през отпадъците, ще бъдат замърсени лежащите под тях 

почви. 

 Животински свят 

При неконтролирано изхвърляне на отпадъците се осигурява свободен достъп на животни и  
особено птици до тях. Този свободен достъп до незаконно изхвърлените отпадъци, 

използването на околната растителност и на самите отпадъци за храна може да доведе до 

разнасянето на болести и зарази на неопределено разстояние, както и да доведе до смъртта на 

някои животни и птици. По този начин ще се наруши биоразнообразието в района. 

 Възможни въздействия по време на експлоатацията 

По време на експлоатацията биха се формирали преди всичко отпадъци от работата на ПСПВ, 

както и от изпълнението на изискващите се ремонтни работи. Производствените отпадъци ще 

бъдат в незначително количество поради това, че ПСПВ ще работи със сравнително чисти води, 
каквито са водите на язовир “Пловдивци”. Като се има пред вид, че ремонтни работи ще се 

налагат рядко, образуването на отпадъци при тази дейност ще бъде еднократно, количеството 

им ще е малко и събирането, съхранението и извозването за обезвреждане няма да бъде 
проблем. Битовите отпадъци по време на експлоатацията ще бъдат в незначителни количества. 
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Необходимо е да се поставят подходящи съдове за тяхното събиране и съхранение и да се 

организира извозването им до депото за отпадъци в гр.Рудозем. 

 Кумулативни въздействия 

При спазване предписанията и условията в нормативната база за управление на отпадъците, 
въздействието на генерираните на територията на обекта отпадъци върху отделните 

компоненти на околната среда ще бъде незначително, без кумулативни въздействия. 

5.6. ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

 

По време на строителство 

 

Източници на шум в околната среда са повечето видове работи свързани с доизграждане на 

хидровъзела (изкопни, насипни, бетонови, кофражни, монтажни, пробивно-взривни, 
транспортни). Нивата на шума, излъчван от основните използвани машини и съоръжения са: 

багер – 8091 dBA; булдозер – 97105 dBA; автокран – 9298 dBA; асфалтосмесител – 84 dBA; 

бетоносмесител – 8893 dBA; валяк – 87 dBA; вибромаса – 98106 dBA; каменотрошачна 

инсталация – 8896 dBA; пробивни чукове – 105120 dBA; тежкотоварни автомобили – 

8590 dBA; компресори – 8699 dBA. При взривните работи се излъчват импулсни шумове с 
нива, зависещи от системата на взривяване. Строителната техника е концентрирана върху 
специално обособени за целта територии и площадки: терен за строителство на основния обект 

– язовирната стена, на ПСПВ, помощни и производствени стопанства – каменна кариера, ТМС 

инсталация, бетоново стопанство, технологична пътна мрежа за връзка между подобектите. 

Очакваните еквивалентни нива на шум на отделните строителни площадки в непосредствена 
близост до групите работещи машини и съоръжения са около, а по някога и над 90 dВА. 

Технологичната пътна мрежа за транспортните средства, обслужващи строителството, е 

напълно изградена. Тежкотоварните автомобили, при средно 5 курса на час, ще създават шум с 
еквивалентно ниво около 60-61 dВА на разстояние 7,5 m от оста на движение. 

Граничните стойности на нивото на шума за различните територии и зони са регламентирани в 

Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда (МЗ, МОСВ, 2006 г.) и са: 

- за жилищни територии: ден – 55 dВА, вечер – 50 dВА, нощ – 45 dВА; 

- за производствено-складови зони: ден, вечер и нощ – 70 dВА. 

Най-близкото до обекта населено място – с.Пловдивци, отстои на около 400 m от площадката 

на бъдещия язовир. От нея има пряка видимост към група от 4-5 къщи от крайния южен 

квартал на селото. Поради достатъчната отдалеченост на тези жилищни терени (Наредба № 6), 

строителната дейност на площадката няма да бъде източник на наднормен шум. 

Площадките на каменната кариера и трошачната инсталация отстоят на 950-1000 m от 

регулацията на с.Пловдивци и няма да бъдат източници на шум за жилищните терени на селото 

поради достатъчната отдалеченост и екраниращата роля на релефа. Предвиденият малък брой 
взривявания (до две на месец) няма да окаже съществен смущаващ ефект върху населеното 

място по отношение на шума. 

Насипните и бетоновите работи по доизграждането на язовирната стена се извършват с 

редуване. 

Обслужващият строителството транспорт ще влоши съществуващата акустична среда на 

прилежащите до трасетата на преминаване жилищни терени със съществуващ нисък шумов 

фон – около 35 dВА поради много слабото транспортно натоварване на пътищата в района и 
липса на други съществени източници на шум. 
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Товарните коли, превозващи трошен камък ще минават покрай жилищен терен с около 20 къщи 

от крайния южен квартал на с.Пловдивци, поради липса на директна пътна връзка между 

кариерата и язовирната стена. С напредване на нейното изграждане, след определена височина 

такава връзка ще може да се осъществи. Товарните коли доставящи асфалт и бетон, и 
извозващи отпадъци ще минават през гр.Рудозем и селата Войкова лъка, Бърчево, Елховец и 

Пловдивци.  

Очаква се превишение на хигиенните норми за шум за жилищните терени, прилежащи до 
пътното трасе с около 5 dВА за дневен период и с около 10 dВА – за вечерен. Въздействието на 

шума е за ограничен период от време, до приключване на строителните работи на обекта. 

 

По време на експлоатация 

 

По време на експлоатацията на обекта източник на шум е оборудването на ПСПВ (помпи, 
бъркалки, въздуходувки, хидрофор и др.). Съгласно техническите им характеристики нивата на 

излъчвания шум са в границите 70-75 dВА. Оборудването е разположено в масивна сграда с 

бетонова конструкция, с окачена звукоизолация на фасадните стени не по-малка от 35 dВА. Не 

се очакват нива на шум вън от сградата по-високи от 45 dВА, което е далеч под хигиенната 
норма 70 dВА. 

Експлоатацията на язовир “Пловдивци” и ПСПВ няма да бъде източник на шум за населените 

места в района. 

5.7. РАСТИТЕЛЕН СВЯТ 

 

По време на строителство 

 

По време на строителство ще се извърши саниране върху 16,1 ha площ (изсичане и 
изкореняване на дървесната растителност и отнемане на хумуса). 

Не се очаква отрицателно въздействие върху растителността извън заливаемите площи през 

време на строителството. 

Площадката на ПСПВ е разкрита и има изпълнено строителство на сградата в начален етап. 

 

По време на експлоатация 

 

Съгласно проекта, в чашата на язовира ще бъдат залети общо 16,1 ha, от които горски 

насаждения на държавния горски фонд на ДЛ “Смилян” – 9,9 ha, селскостопански земи – 
пасища и ливади 6,2 ha. Процедурата по изключване със съответното обезщетение е 

приключила съгласно действащата нормативна уредба. 

Между растителните видове, засегнати от изграждането на язовира поради изсичането на 

дървесната растителност и отнемане на хумуса, няма редки и застрашени съгласно Законовите 
разпоредби. Информацията е в резултат на цялостно обхождане на бъдещото езеро през 

м.август 2007 год. (малка площ на езерото). 

Проведените през 2007 г. проучвания за Екологичния анализ показват, че сред растителните 
видове, засегнати от строителството на язовира, няма редки и застрашени видове съгласно 

законните разпоредби. 

Осигуряването на минимално допустимия отток в лятното маловодие ще създаде по-добри 
условия в долните участъци на р.Искрец под язовира, включително и за горските екосистеми (в 

нарушения участък с дължина около 1000 m при наличие на приток под с.Пловдивци).  
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Река Искрец до вливането на левия приток протича през с.Пловдивци. В тази зона няма 

горскодървесна, храстова и тревна растителност и редки и застрашени видове.  

5.8. ЖИВОТИНСКИ СВЯТ 

Прогнозните оценки на въздействието на язовир “Пловдивци” върху животинския свят са 

разработени въз основа на оценката на състоянието в т.4.8. Не се очаква да бъдат засегнати 

застрашени видове и повечето животни, намиращи се в момента на територията на 
водохранилището, се очаква да се преместят на други места. 

5.8.1 Ихтиофауна 

Прогнозна оценка за въздействието върху ихтиофауната 

 

Очаквани въздействия върху речната ихтиофауна 

 След построяването на язовир “Пловдивци” ще се създадат предпоставки в язовирното 

езеро да се формира стабилна ихтиоценоза на базата на популация на речна пъстърва и 

съпътстващи видове. Популацията на речна пъстърва може да се формира по естествен 

път чрез навлизане на риби от горното течение на реката и с помощта на изкуствено 

зарибяване. При експлоатацията на бъдещия язовир ще има възможност да се 

стабилизират условията на средата за водната фауна в р.Искрец и р.Елховска и да се 

намали негативното въздействие на летните маловодия чрез регулирано изпускане на 

оводнителни количества. 

 Построяването на язовира ще намали опасността от наводнения със съответните 

неблагоприятни последици за ихтиофауната и в поречието на р.Елховска.  

 

Потенциални заплахи  

 
Въпреки че речната биота в средното течение на р.Eлховска е силно негативно повлияна от 

отрицателни антропогенни въздействия, има и още две специфични форми на допълнително 

потенциално неблагоприятно въздействие, свързани с управлението на бъдещото 
водохранилище:  

 Недостатъчно оводняване на коритото; 

 Изпускане на води от дълбоките хоризонти на язовира, характеризиращи се с 

постоянно ниска температура и повишено съдържание на биогени. 

 
С цел предотвратяване на потенциални негативни въздействия и постигане на добро 

екологично състояние на повърхностните водни тела се изисква прилагане на необходимите 

мерки: 

 Осигуряване на достатъчно оводняване на речното корито под язовира (с минимум от 

30 l/s през периодите на маловодие). 

 Изпускане на “екологичния отток” от дълбочина не по-голяма от 10 m. 

 Преливанията от язовира през периода април-юни, когато е размножителния период 

на рибите са от съществено значение. 

 Да се включи план за управление на водите в басейна на р.Елховска при разработване 

на Плана за управление на р.Арда, включващ мерки за възстановяване и опазване на 
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биологичния потенциал на реката (възстановяване на местообитанията на риби, 

земноводни и безгръбначни, предотвратяване на поройни явления, свързани с 

разрушаване на дънни местообитания и речни тераси и т.н.). Предстои разработването 

на Плана за управление. 

5.8.2 Земноводни и влечуги 

Прогнозна оценка за въздействие върху земноводните и влечугите 

Измененията на херпетофауната ще са незначителни. Ще се запазят всички видове земноводни. 

Вероятно, ще се заселят някои водолюбиви влечуги (водни змии, обикновена блатна 

костенурка). Може би, слабо ще пострадат популациите на гръцката жаба, но под и над язовира 

ще останат достатъчно речни участъци за поддържането им. Изводите са въз основа на над 100-
годишни изследвания върху херпетофауната в България. Посочените видове за яз.”Пловдивци” 

имат местообитания в крайречни вирове или в ями от строителството, запълнени с вода. По 

данни от проведени изследвания около 70% от тези видове обитават крайбрежните участъци на 
малките язовири. 

Специални мерки и мониторинг върху популациите на разглежданите видове при 

строителството и експлоатацията на язовира не са необходими. 

Фауната от земноводни и влечуги в района на яз.“Пловдивци” е бедна и не съдържа видове със 

значителна консервационна стойност. Строителството и експлоатацията на язовира няма да 

доведе до сериозни негативни последици за съществуващите няколко най-обикновени вида.  

5.8.3 Бозайна фауна 

Прогнозна оценка за въздействие върху бозайната фауна 

Общо влиянието на залятата площ и изградената язовирна стена не ще окаже съществено 
влияние върху съществуващата бозайна фауна. Поради сравнително ограничения период на 

строителните работи (една част от тях вече са извършени), те няма да засегнат хранителна база 

и местообитания на популации от отделни видове бозайници  и това няма да се отрази на 
числеността им. 

Бозайната фауна, която обитава дадения район, е характерна за значително по-големи 

територии от заливаната от язовира площ. 

5.8.4 Орнитофауна 

Прогнозна оценка за въздействие върху орнитофауната 

При строителството на язовира вече е засегната земната повърхност и растителността върху 
нея, както и местообитанията на известен брой индивиди, от обитаващите тук видове птици, но 

засегнатата от язовира площ е твърде малка в сравнение с територията на меснтообитаване на 

тези видове в района.  

Реализацията на обекта ще засегне, но само частично, местообитанието на един вид от 

Приложение № 2 на ЗБР – червеногърбата сврачка. Поради отнемането на твърде малка част от 

подходящите за обитаване територии на този вид, двете регистрирани двойки ще продължат да 
обитават и гнездят в този район. 

Предвидено е целогодишно изпускане в реката на определеното за целта минимално водно 

количество от 30 l/s като язовирът ежегодно прелива в периода декември-юни, с което се 

осигурява нормално функциониране на речната екосистема. Следователно реализацията на 
обекта няма да засегне животинските видове, обитаващи реката под язовира, както и тези, 

използващи водите й за пиене и къпане, включително и някои видове птици, търсещи храна по 

бреговете и в плитчините на реката – бялата и планинската стърчиопашки. 



Язовир “Пловдивци” Окончателен доклад ОВОС 

Plovdivtsi_bg-fin.doc 45/65 

В обхвата на язовира липсват места, в които е регистрирано редовно съсредоточаване на 

големи количества индивиди от определени видове птици. 

След завиряването е възможно да се появят, а след това и да се увеличи количеството на 

видовете риби, характерни или обитаващи стоящи и бавнотечащи води, което от своя страна ще 
доведе до увеличаването на хранителната база за някои видове птици, улавящи риби, 

гмуркайки се – гмурци (Podicipedidae), корморани (Phalacrocoracidae), бял нирец (Mergus 

albellus L.), патици потапници (Netta rufina (Pallas), Aythya sp. и др.) и др. Езерото има 
вероятност да привлече индивиди и от известен брой други водоплаващи и водолюбиви видове 

птици – речни патици (Anas sp.), щъркели (Ciconia sp.), чапли (Ardeidae). 

По този начин би се увеличило видовото разнообразие на орнитофауната в обхвата на тази част 
от реката и в района.  

Оценката показва, че не се очакват отрицателни изменения на състоянието на видовете с 

консервационна стойност поради водохранилището. Размерите на езерото не представляват 

миграционна бариера. Отнетата от водохранилището площ, поради незначителния й размер, 
няма да доведе до значимо намаляване на хранителната база на обитаващите района видове. 

Посочените видове са разпространени на цялата територия на цялата територия на границата на 

Източните и Западните Родопи. 

Частично построеният язовир Пловдивци е разположен над сливането на река Искрец с река 

Елховска. Оттокът на река Искрец е неравномерен през различните сезони и естествено има 

съвсем слаб дебит през част от годината, особено през лятото. В момента естественият отток на 

реката не е  възпрепятстван, тъй като дебитът му се поддържа чрез изпускател, построен под 
частично завършения язовир. По време на пълненето и експлоатацията на язовира ще се 

поддържа екологичен отток. Обемът на този отток, който ще варира по сезони така, че да се 

доближава до естествената хидрология, е изчислен с помощта на приета методика  за 
поддържане на добри екологични условия след язовира. Няма защитени местообитания или 

чувствителни екосистеми или видове, които ще бъдат засегнати неблагоприятно от 

изменението на хидроложкия режим в резултат от строителството и експлоатацията на язовира. 
 

5.9. ЛАНДШАФТ 

Подходящото архитектурно решение на административната сграда на короната на стената и на 

ПСПВ и рекултивацията на площадките (включва възстановяване и озеленяване на засегнатите 

от строителството земи) ще доведе до подходящо визуално възприемане на язовира. Кариерата 

и депо № 3 са в чашата на езерото. На рекултивация подлежат депо “Застава” и депо за хумус 
под с.Пловдивци.  

Оценката на потенциала за самоочистване и възстановяване на ландшафта в разглеждания 

район подчертава неговите значителни възможности за приобщаване и съгласуване на мащаба 
на хидровъзел „Пловдивци” с природната среда. Езерата не са чужд елемент на планината и 

новосъздаденото изкуствено езеро ще се вкомпанира в природния пейзаж. 

5.10. ЗДРАВЕН ЕФЕКТ И СОЦИАЛНА ЗНАЧИМОСТ 

 

По време на строителството 

Населеиние 

 

Транспортът на материали и оборудване през с.Пловдивци от вътрешността на страната е 
ограничен и ще има незначителен и временен ефект, като не се очаква неблагоприятен здравен 

ефект. 
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По отношение на работниците 

По време на строителството, по отношение на строителните работници, неблагоприятен 

здравен ефект могат да окажат редица фактори на работната среда и трудовия процес, а 
именно: 

Неблагоприятен микроклимат.  Работата ще се извършва в четирите годишни сезона, т.е 

“работа целогодишно на открито”, в условията на прегряващ и в условията на преохлаждащ 
микроклимат. Прегряващият микроклимат е рисков фактор за развитието на инциденти, като 

топлинен и/или слънчев удар. При хронично въздействие води до загуба на течности, соли и 

микроелементи и до топлинно изтощение. Преохлаждащият микроклимат увеличава честотата 

на простудните заболявания, заболяванията на скелетно-мускулната и на периферната нервна 
система. 

Шум.  Водачите на изкопните и на тежкотоварните машини ще са експонирани на наднормени 

шумови нива от порядъка на 80-90 до 100 dB/A. Наднорменото шумово въздействие оказва 
неблагоприятен ефект върху слуховата система и може да доведе до развитието на 

професионална твръдоухост. Шумът има неблагоприятен ефект върху централната нервно 

система, води до разстройство в съня, развитие на неврозоподобни състояния и е рисков фактор 

и за развитие на артериална хипертония.  

Вибрации.  Водачите на тежкотоварните машини ще са експонирани на общи и локални 

вибрации. При новата и съвременна техника те могат и да не надвишават допустимите норми. 

Наднормените нива на вибрациите в някои от тези машини (най-вече на остарялата техника) 
може да доведат до увреждане на вестибуларния апарат, опорно-двигателния апарат, увреждане 

на паренхимните органи и до развитието на вибрационна болест, което е срещащо се 

професионално заболяване сред този вид работници. 

Замърсяване на въздуха.  Водачите на изкопните и на тежкотоварните машини ще са 

експонирани на ауспоховите газове. При работа на открито не се очаква неблагоприятен 

здравен ефект. Освен това изкопните работи ще са в ограничен обем.  

Прах.  Строителните работници са изложени на неорганизирани прахови емисии. 
Едродисперсните прахове могат да имат само дразнещ характер върху горните дихателни 

пътища. 

Експозиция на метални аерозоли и вредни газове.  При заваръчните дейности се отделят в 
различни количества въглероден окис, въглероден двуокис, азотни газове, метални аерозоли 

(манганови, оловни, железни и други, в зависимост от вида на заваръчния материал). 

Травматизъм.  Строителните работници, са с най-висока честота на трудов травматизъм по 
време на изкопни и монтажни работи. Въпреки механизацията на голяма част от строителните 

дейности, част от тях изискват тежък физически труд, вдигане и пренасяна на наднормени 

тежести. Друга неблагоприятна особеност в много от дейностите е, че те се извършват в 

неблагоприятна работна поза и при значително статично напрежение на мускулите на тялото и 
крайниците. Това води до микротравми, до заболявания на опорно-двигателния апарат и 

нервно-мускулната система. 

Заключение 

Обектът е разположен далече от населени места и не се очакват неблагоприятни ефекти за 

здравето на населението по време на строителството му. По време на строителството факторите 

на работната среда могат да оказват известно въздействие върху здравето на работниците. 

Ефектът ще бъде минимален при предприемане на мерки за опазване здравето и безопасността 
на работниците. 

 

По време на експлоатацията 

 

По време на експлоатацията на язовира не се очаква промяна във влажността на въздуха и/или 

на климата. Очаква се експлоатацията на съоръжението да окаже благоприятен ефект върху 
населението чрез: разкриване на работни места и създаване на места за отдих в близост до 
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язовира. Подобряване на водоснабдяването за питейни нужди ще е гаранция за недопускането 

на епидемиологични заболявания по воден път. Консумацията на вода, отговаряща на 

българските и европейските стандарти, ще има и индиректен здравен ефект върху населението. 

Осигуряването на нормално водоснабдяване с вода с необходимото качество на общини Мадан 
и Рудозем е едно съществено и необходимо условия за тяхното стопанско и социално развитие 

чрез използване на големите възможности на местоположението им в Родопите и в близост до 

бъдещ контролно пропусквателен пункт с Р.Гърция. 

След закриване на рудодобива в двете общини, те поставят като приоритет в стратегиите си за 

икономически и социален просперитет развитието на селски и екотуризъм. 

5.11. БЕЗОПАСНОСТ НА ЯЗ.”ПЛОВДИВЦИ” 

5.11.1. Практики на безопасност на язовирите в България 

Според дефиницията на Международната комисия за големи язовири, ICOLD, в България има 

215 големи язовира от насипен тип, 15 са с бетонна конструкция. Общият обем на съхранявана 
вода е 7.6 км

3
.  

Язовирите, предложени в рамките на Проекта за развитие на общинската инфраструктура, се 

регулират от Отдел „Воден сектор” на МРРБ. Това министерство отговаря за всички 
водоснабдителни язовири, за промишлени и битови нужди в страната. Водносиловите и 

напоителни язовири се регулират от различни министерства.  

Съществува ясно разграничение между:  

a) Собственик на язовира: общинските агенции за водите 

b) Регулатор на язовира: МРРБ и  

c) Независима експертна комисия: академици и практици. 

Язовирите се класифицират според потенциалния риск, който представляват. Класификацията 
следва тази на разработената от ICOLD. Инструкциите за безопасност на язовирите са едни и 

същи за всички язовири независимо от класификацията според риска. 

На всеки язовир има постоянен персонал за мониторинг, отговарящ за:  

 Разчитане на показанията на измерителните прибори; 

 Периодични геодезични заснемания; 

 Визуални инспекции и 

 Текуща поддръжка.  

Ръководство за експлоатация съдържа инструкции за водене на наблюдения и измервания, 

които трябва да се провеждат след специални или извънредни събития като големи наводнения 

и земетресения. 

Всеки язовир има програма за технически контрол, която включва измервания, честота и място 

на измерване на различните видове явления по време на експлоатация. Въведена е процедура за 

тълкуване на наблюденията и измерванията и за предприемане на действия въз основа на 

констатациите. Данните от контролно-измервателните системи се онагледяват и анализират в 
рамките на същия ден. При наблюдаване на анормални параметри и отклонения от обичайните 

стойности се извършват допълнителни измервания. Пред равни интервали, обикновено една 

година, отговорният персонал в централното управление изготвя доклад за експлоатационните 
качества на язовира. Този доклад се разглежда от експертен съвет с участието на водещи 

специалисти.  На съвета се вземат решения за нужните мерки за поддръжка на язовира, ремонти 

или подобрения, изменения в програмата за технически контрол и др. 

За всеки язовир в България има авариен план, който се следи стриктно от Регулатора. Всеки 
язовирен обект е в постоянна връзка с централното управление, с гражданска отбрана и с 
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представителите на местната власт. Службата за Гражданска отбрана отговаря за 

утвърждаването на планове за аварийна готовност, включително и евакуация. В спешни случаи 

собственикът на язовира незабавно уведомява Службата за Гражданска отбрана за вида на 

риска или събитието. 

На площадката на всеки язовир има аварийни запаси от необходимите материали за справяне с 

извънредни ситуации. 

 
5.11.2. Специфични норми и нормативни документи 

Безопасността на язовирните стени има съществена икономическа, социална и екологична 

значимост. 

Осигуряването на безопасността на големите язовири, какъвто е яз.”Пловдивци”, се залага още 

в началото на развитие на инвестиционното предложение за язовира. 

При проектирането на язовирните стени в Р. България се прилагат “Норми за проектиране на 

насипни язовирни стени” – 1986 г., “Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения, 
основни положения” (1985 год.), Норми за натоварване и въздействие на хидротехническите 

съоръжения от вълни, лед и плавателни съдове (1988 год.), Норми за проектиране на сгради и 

съоръжения в земетръсни райони (1989 год.). Поради давността на посочените нормативни 
документи и липса на Еврокод в Европейския съюз (ЕС) за проектиране на хидротехнически 

съоръжения при проектирането на язовирни стени се прилагат и признати международни 

нормативи като тези на Department of the army US Army Corps of Engineers, немските нормативи 

и др., както и български наредби и норми за проектиране на строителни конструкции, което се 
залага в Договора за проектиране. В процеса на проектиране се оценяват хидрологичният риск 

при преминаване на високи води с определена обезпеченост и сеизмичният риск при 

възникване на земетресение с определена интензивност. В проекта се разработва част 
Контролно-измервателна система (КИС). Към въвеждането на обекта в експлоатация се изготвя 

от проектанта Програма за провеждане на наблюдения и измервания с КИС, Инструкция за 

експлоатация и Авариен план за действие (“План за управление при кризи”) по време на 
строителство и експлоатация. Язовирната стена “Пловдивци” е І клас с произтичащите от това 

високи изисквания за безопасността й. 

Наличността и изпълнението на нормативните изисквания се проверява преди въвеждането в 

експлоатация на обекта от Държавна приемателна комисия (Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в България и минимални гаранционни срокове за приемане на 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (ДВ бр. 72/2003 г.) 

Експлоатационният персонал в определен състав се назначава в началото на строителството, 
като експлоатационното звено се комплектова при въвеждане в експлоатация на обекта. 

Експлоатационният срок на язовирите се приема 100 години (време за запълване на обема за 

наноси, определен във водохранилището). 

При експлоатацията на язовирните стени за осигуряване на тяхната безопасност се изпълнява 

Наредба № 13/29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация 

на язовирните стени и съоръженията към тях. На всеки етап от експлоатацията на язовирните 

стени се изпълнява като периодично се актуализира Програмата за наблюдение и измерване. 
Въз основа на провежданите от експлоатационния персонал измервания се оценява 

конструктивната и технологичната сигурност, както и влиянието на язовирната стена върху 

околната среда (степен на застрашеност на материални и природни ценности и живота и 
здравето на хората). Сигурността се оценява в нормален, екстремен и авариен режим на 

експлоатация. Ежегодно се извършват от експлоатационните звена два пъти огледи на 

язовирната стена, акваторията и прилежащите съоръжения, които завършват с протокол със 

съответни решения. Анализ на техническото състояние на язовирната стена се изготвя или 
възлага от лицето, осъществяващо техническата експлоатация (на база на резултатите от 

техническите прегледи и КИС) за период, не по-голям от три години и се приема на експертен 

технически съвет, назначен от Собственика. Инспекциите за оценяване на сигурността на 
язовирните стени и съоръженията към тях се извършват от външни за лицето, осъществяващо 

техническата експлоатация, експерти. Първата инспекция се извършва преди началото на 

завиряването, след това в края на началния период на експлоатация, не по-късно от петата 
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година на нормална експлоатация, а след това по решение на експертен технически съвет, 

назначен от Собственика. 

При преминаване на високи води с водно ниво, близко или равно на НВВН (хидрологичен 

риск), и регистриране на земетресение с интензивност над VІ степен по МSK-64 (сеизмичен 
риск), се извършват огледи и пълни измервания с всички уреди на КИС на всички съоръжения 

съгласно Програмата с документиране и анализ на състоянието. 

В екстремни и аварийни ситуации се задейства Плана за управление при кризи, в който са 
отразени задачите, връзките и отговорностите на институциите, имащи задължения по силата 

на Закона за управление при кризи. 

За безопасността на язовирната стена отговаря екипът (комисия) за техническа експлоатация на 
язовира и управителите на експлоаСмолян) и съответните държавни институции – МРРБ и 

Министерство на извънредните ситуации – Център за ранно оповестяване към него, който 

отговаря за ранно оповестяване при бедствия. Експлоатационното звено отговаря за 

техническата експлоатация на язовирната стена и съоръженията към нея, акваторията на 
езерото и реката с дължина 500 m под язовирната стена съгласно изискванията на Наредба 

№ 13/29.01.2004 год. 

 
Риск 

Рискът е възможност за възникване на определени щети при въздействие на събитие с 

вероятностен характер. 

При експлоатацията на яз.”Пловдивци” се налага разглеждането на: 

 хидрологичен риск; 

 сеизмичен риск; 

 екологичен риск. 

 
Хидрологичен риск 

Хидрологичният риск е вероятността от определени щети при преминаване на високи води с 

определена обезпеченост. За управлението на този риск е необходимо следното: 

 Достатъчно надеждно да бъде определена предписаната за оразмеряването на такъв 

тип и клас съоръжение висока вълна (извършено в актуализираната хидроложка 
разработка). 

 Оразмеряването на съоръженията за безопасното провеждане на тази меродавна 

висока вълна (необходимост от нов проект за преливника и бързотока).  

 Формулиране на правила и план за действие в експлоатационни условия (Инструкция 

за експлоатацията; План за управление при кризи).  

 

Сеизмичен риск 

Сеизмичният риск се дефинира като вероятност от определени щети при възникване на 
земетресения с определена интензивност. За предотвратяването в максимална степен на такива 

щети е необходимо следното като част от актуализирания работен проект: 

 Задължително извършване на микросеизмично изследване на поречието, в което се 

предвижда изграждането на яз.”Пловдивци”; 

 В геоложкия доклад за обекта, включително и в актуализирания геоложки доклад, да 

се съдържа оценка за възможните последици за геоложката основа при възникване на 
силно земетресение; 

 Съоръженията да бъдат конструктивно оразмерени за безопасно поемане на 

меродавното нормативно сеизмично въздействие;  
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 Формулиране на правила и план за действие при силно земетресение в 

експлоатационни условия (Инструкцията за експлоатация; План за управление при 

кризи). 

Оценката за възможни неблагоприятни въздействия на съществуващата среда върху 

инвестиционното предложение се извършва при микрисеизмичните изследвания и при 
определяне на хидроложките параметри с отчитане на метеорологичните фактори и 

климатичните характеристики (извършено в актуализираната хидроложка разработка). 

 
Екологичен риск 

Екологичният риск за язовирните стени и съоръженията към тях е свързан с риска от изменение 

в качеството на околната среда във всички нейни компоненти, разгледан в ДОВОС. С оглед на 
направените прогнозни оценки рискът за околната среда за яз.”Пловдивци” се оценява в 

Таблица на риска. 
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Таблица на риска за околната среда в резултат на въздействията 

от строителството и експлоатацията на яз.”Пловдивци” 

 

Източници на 
въздействие 

Елементи 

Забележка атмосферен 

въздух 
води 

геоложка 

среда 
почви отпадъци шум 

растителен 

свят 

животински 

свят 

здравен 

фактор 

По време на строителство 

Язовирна стена и 

водохранилище 

“Пловдивци” 

+ + + + + + + + +  

Транспортни 
трасета 

(++) + + + + ++ + + + + 

++ в начален етап до достигане 
на кота, при която не се 

преминава от кариерата в 

близост до 20 къщи от с. 
Пловдивци 

По време на експлоатация 

Язовирна стена и 

водохранилище 
“Пловдивци” 

+ + ++ + + + + + +  

ПСПВ (++) + + + + + + + + + ++ в работна среда при аварии 

 
+ прогнозирана ниска степен 

++ прогнозирана средна степен 
 

 Ниската степен на въздействие върху водите по време на експлоатация е посочена поради пресъхването на р.Искрец през лятото. След построяване на язовира 

това ще се прекрати. 

 Ниската степен на въздействие върху почвите по време на строителство е оценена с оглед на площта на езерото 14 ha и извършеното изсичане на дървесната 

растителност и отнемане на хумуса. 

 По време на довършване на строителството на стената (всички други съоръжения към нея са построени) практически може да има незначително въздействие от 

строителството на сградата на ПСПВ – върху водите, поради което е приета посочената ниска степен. 
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5.12. ТРАНСГРАНИЧЕН ЕФЕКТ 

Язовир “Пловдивци” се намира непосредствено над с.Пловдивци и на отстояние по права линия 

(посока р.Искрец) над 8 km от границата с Р.Гърция. Водосборната област на реката е изцяло на 
българска територия. 

Тъй като язовирът е разположен във вътрешността на страната, няма да има преки физически 

трансгранични въздействия.  Възможните трансгранични ефекти са свързани с качеството и 

количеството на водата в река Марица, където тя напуска България, но те ще бъдат незначителни, 
както е обяснено по-долу. 

 

Период на строителство: По време на строителството няма да има трансграничен ефект, тъй като 
водният отток няма да бъде прекъснат или намален. Нормалният отток ще продължи през отбивен 

тунел и ще бъдат взети мерки, описани в ПУОС, за предотвратяване на замърсяването на водата 

поради строителните дейности.   

 

Период на завиряване: През периода на завиряване на язовира ще има значително намаляване на 

оттока на река Искрец на площадката на язовира.  Размерът на намалението не може да бъде 

известен точно засега, тъй като ще зависи от някои фактори, които ще бъдат определени чрез 
технико-икономическия анализ както и от действителното количество на валежите. Предлаганият 

обем на водохранилището засега е 2.45 милиона m
3
.  В технико-икономическия анализ ще бъдат 

оценени варианти за скорост на пълнене на водохранилището. Като илюстрация, следващата 
таблица дава пресметнатите въздействия върху обема на р. Арда на българската граница въз 

основа на периоди на пълнене от една и четири години. Тези пресмятания са на базата на 

вместимост водохранилището 2.45 милиона m
3
, среден начален отток на р. Искрец при 

площадката на язовира равен на 0.5 m
3
 /с, и среден начален отток на р. Арда на българо-гръцката 

граница 72.6 m
3
 в секунда (2,290 милиона m

3
 в година).  Оттокът на р. Арда на границата е 

пресметнат в Генералните схеми за водоползване в басейновите райони на Р. България (БАН-ИВП 

2000). Въз основа на тези пресмятания водохранилището би могло евентуално да бъде напълнено 
за една година или даже по-малко като се поддържа необходимото минимално водно количество 

от 0.03 m
3
/с с намаляване на оттока под 0.1% на границата. При по-дълги периоди на пълнене 

намалението ще бъде още по-малко. 
 

Период 

на 

запълване  

Брутен 

обем 

Вода, 

задържана 

на година 

през периода 

на пълнене 

Среден 

дебит 

Отток на р.Арда на 

българската 

граница 

Намаляване на оттока на 

границата (съотношение 

колона 2 : колона 3) 

2 месеца 2.45 

млн m 3 

2.45 млн m3 0.47 m 3/сек. 2,290 млн m3/год. 0.11% 

 

 

По време на експлоатация: Съгласно Протокол № 2 към чл.3, параграф “б” от Спогодбата за 

уреждане на висящите финансови въпроси и развитие на икономическото сътрудничество между 
Народна Република България и Кралство Гърция, “...Р.България подава ежегодно за напояване на 

земи на гръцка територия регулирано водно количество от р.Арда в размер на 186.106 m3/год. в 

продължение на 60 години (считано от 1968 година) по уточнен месечен график”. 

Язовир “Пловдивци” се изгражда за водоснабдяване, като използваният от язовира обем за 

водоснабдяване е определен в проекта на 4,04.106 m3/год. От подадената във водоснабдителната 

система вода 80% са възвръщаеми води (съгласно нормите за оразмеряване на канализационни 
системи), които постъпват обратно в реките чрез канализационните системи. Задържаната на 

територията на Р.България вода е в размер на 0,808.106 m3/год., или 0,035% от оттока на р.Арда на 

границата. 
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Река Пловдивци е приток на р. Арда. На река Арда е каскада „Долна Арда”. В нея има изградени 

три големи водохранилища: яз.”Кърджали” – 532,0.106 m3, яз.”Студен кладенец” – 489,0.106 m3, 
яз.”Ивайловград” с обем 188.106 m3 на 9 km от границата (Приложение: Извадка от протокола). 

При този мащаб на язовирите в каскадата въздействието на 0,808.106 m3/год. от яз. Пловдивци е 

незначително.  

Според изискванията на политиката на Световната Банка, през март 2008 г. Световната Банка (от 
името на българското правителство) изпрати писма до правителствата на Гърция и Турция и до 

Дунавската комисия, за да ги уведоми за планирания проект и последиците от него за водните 

количества след язовира. След първоначалното уведомление бяха разменени няколко писма между 
правителството на Турция и Световната Банка относно общите опасения на правителството от 

възможни неблагоприятни въздействия на проекта върху качество и количеството на водата, био-

капацитет за нивите, пасищата и горите надолу по течението под предлагания язовир. И двете 
правителство ще получат този окончателен ДОВОС и исканите данни от мониторинга на качество 

и количеството на водата през експлоатацията на язовира. 

5.13. СОЦИАЛНО ВЛИЯНИЕ 

Доизграждането на яз.”Пловдивци” решава основен социален проблем за общини Рудозем и 

Мадан, с което се осигурява нормално водоснабдяване на населението. Откриват се възможности 

за стопанското развитие на общините, намаляване на безработицата, увеличаване на доходите на 
хората с възможности за превръщането на общини Рудозем и Мадан в привлекателна територия за 

селски и еко- туризъм. 

Проектът има следните предимства: не се налага преселване на население, не настъпва загуба на 
земеделски земи и пасбища (същите са отчуждени при началото на строителството). Горските 

масиви в ложето са отчуждени и изсечени. В значителна степен е иззет хумусът. Антропогенното 

въздействие в обсега на язовирната стена и водохранилището в голямата си част е реализирано. 

Не се засягат инфраструктурни обекти. Пътят до граничната застава е изместен над НВРВН 
поради това, че остава в заливаемата част на езерото. Мостовите съоръжения по републиканската 

пътна мрежа са с доказана сигурност при транспортиране на оборудване и строителни материали. 

Те са използвани при строителството до спиране на обекта.  

На територията няма депа за отпадъци, отводнителни и напоителни системи. Язовир “Пловдивци” 

има определено положително въздействие върху речната екосистема под стената чрез осигуряване 

на оводнителното водно количество. Създават се добри възможности за рибните популации както 
във водохранилището, така и под него. Осигуряването на минимално допустимия отток под 

стената постепенно създава възможност за нови местообитания на животинския свят и 

обогатяване на фауната от земноводни и влечуги, бозайници и птици в обсега на реката.  

VІ. АНАЛИЗ НА АЛТЕРНАТИВИТЕ 

Възможните алтернативи, свързани със състоянието на изпълненото строителство са разгледани в 

ЕА от 2007 год. 

Проучванията на алтернативите за яз.”Пловдивци” са от средата на 70-те години на миналия век. 
Разгледани са следните алтернативи: 

Алтернативи по местоположение:   Проучвани са няколко створа. Предложеното през 1978 год. 

разположение на язовира е предпочетено поради: тясна долина на р.Искрец при створа; зад створа 
на стената се оформя сравнително голяма площ подходяща за бъдещото езеро; във водосбора на 

реката няма селища – единствено в района е поделението на Гранични войски, което охранява 

държавната граница; до с.Пловдивци има път ІV клас; мястото на створа на кота 880,65 се оказва 
най-приемливо както от водостопанска, така и от топографска гледна точка в сравнение с всички 

разглеждани створове по р.Искрец. Язовирът е достатъчно отдалечен от границата с Р.Гърция и 

водосборът му е изцяло на българска територия. 
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Алтернативи по размер на водното количество за водоснабдяване.   Разглеждани са различни 

перспективни хоризонти на стратегията за развитие на районите и различни възможности за 
водоснабдяване и на други селища (Смолян). Приетата алтернатива за Qв = 200 l/s отговаря на 

икономическото и демографското развитие на трите общини. Не се налага помпаж, който 

значително ще оскъпи водата, подавана за водоснабдяване. 

Алтернативи по тип на язовирната стена и прилежащите съоръжения.   Типът на язовирната 
стена е приет след доказване на икономическите показатели на няколко типа стени и 

безопасността при експлоатация в условията на VІІІ степен на сеизмичност за І клас съоръжение. 

Изборът на прилежащите съоръжения (водовземната кула с шахтов преливник) е продиктуван от 
конфигурацията на терена и параметрите на преливника. 

Нулева алтернатива   е разглеждана, но не е приета поради доказването на яз.”Пловдивци” като 

единствено възможен източник за водоснабдяване на разглежданите райони. 

За площадката на ПСПВ са разглеждани два варианта – на около 280 m под стената и под 

с.Пловдивци. Избрана е първата площадка поради: по-добри инженерно-геоложки показатели; по-

малък обем за изпълнение на техническата рекултивация; възможност за използване на 

съществуващ път. 

В настоящия момент язовирната стена е изградена на височина 17 m и строителството е спряно от 

шест години. 

Евентуално възможни нови алтернативи: запазване на сегашното състояние, частично 
завършване и ликвидиране на язовирната стена 

Необходимост от яз.”Пловдивци” 

Всички данни, събрани от екипа и резултатите от обществените обсъждания в гр.Рудозем на ЕА 

през 2007 и 2008 год., както и перспективните разработки на “В и К” ООД не сочат отпадане на 
необходимостта от подаване на води към разглежданите селища. Последните две години по данни 

на “ВиК” ООД гр.Смолян се забелязва повишение на водопотреблението. Районите имат по-добри 

демографски показатели от средните в страната, работоспособното население е с един от най-
високите проценти в страната. Започва развитие на туризъм и отдих, възстановява се част от 

рудодобива, предстои отваряне на гранично-пропусквателен пункт с Р.Гърция. Част от селищата в 

община Рудозем, гр.Мадан и община Мадан изцяло са на режим на водоподаване през нощта в 
маловодието, а през пълноводието водата е с лошо качество поради повишената мътност на 

водоизточниците (това се отнася и за 2008 год.). За населението и компетентните органи 

изграждането на яз.”Пловдивци” е единствена възможност за осигуряване на нормално 

водоснабдяване. 

Въздействия върху околната среда 

Запазване на сегашното състояние.  Налага се актуализация на състоянието на стената при 30% 

изпълнение на строителството и замразяването й с присъщите разходи за безопасност. 
Необходимо е изграждане на преливник (изграденият преливник не е възможно да се използва) и 

осигуряване на провеждането на високите води в долния речен участък с изграждане на 

енергогасител и корекция. На два пъти през последните 7 години е имало опасност от преливане 
през стената, което е реална опасност за разрушаването й. Необходимо е да има експлоатационен 

персонал за контрол на състоянието на стената чрез актуализираната КИС. Рекултивация трябва да 

се извърши на кариерата и депата. Разработване и изпълнение на устройствен план за омекотяване 

на визуалното въздействие на каменния насип. Остава обезводняването на участъка Пловдивци-
Бърчево под стената и изолиране на ихтиофауната над стената от долните участъци на реката.  Не 

се решава основният за района проблем за нормално водоснабдяване с вода с необходимото 

качество  

Частично завършване.  Частичното завършване изисква търсене на допълващ водоизточник, който 

в изтеклите години е доказано, че липсва, с което не се решава основен социален проблем - 

водоснабдяването. Остават както при първия вариант посочените допълнителни инженерни 

решения и разходи за тях и осигуряване на актуализация на проекта за стената съгласно 
нормативните изисквания. Този вариант не може да се оцени като вариант с по-малки 
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капиталовложения поради необходимост от нови облекчителни съоръжения. Експлоатационните 

разходи са почти същите, без постигане на необходимите изисквания за водоснабдяването на 
трите общини.  

Ликвидиране на язовирната стена.  Ликвидацията на язовирната стена ще има последствия за 

околната среда поради необходимостта да се осигури естествено провеждане на високите води, 

при което трябва да се изнесе над 150 000 m3 насип и той да се депонира. Налага се разрушаване 
на бетоновите съоръжения и рекултивация на територията. По време на ликвидация се изисква 

нова Инструкция за експлоатация и Авариен план. 

Трите варианта, разгледани по-горе, са необосновани и неприемливи за българската страна както 
от икономическа, така и от социална и екологична гледна точка. При първи вариант се влагат 

капиталовложения без решаване на проблема с водоснабдяването. Остава негативното 

въздействие върху р.Искрец. При частично завършване до височина на стената 17 м не се решават 
проблемите с водоснабдяването и се налага необходимост от търсене на допълващ водоизточник 

(какъвто всъщност липсва). Ликвидацията на изградената част от стената на яз.”Пловдивци” 

оставя селищата в общини Мадан, Рудозем и Средногорци на режим във водоснабдяването (при 

маловодие). 

Развитието на проекта за доизграждането на язовирната стена изисква приемане и изпълнение на 

всички мерки за намаляване на въздействието върху околната среда. 

При тези условия, единственият вариант е доизграждане на яз.”Пловдивци”, с което не се налага 
промяна в технологията, изчислените инвестиции (включително външни), експлоатационни 

разходи, промяна на контролно-измервателната система (апаратура за мониторинг). 

При доказана икономическа ефективност и интерес от страна на частния сектор е възможно да се 

изгради водноелектрическа централа за обработване на подаваните в размер на 200 l/s води за 
водоснабдяване. Оборудването на такава централа трябва да има сертификат за питейно 

водоснабдяване, издаден въз основа на разработката на ОВОС. 

VІІ. ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

VII.А. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА 

ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Предлаганият План за управление на околната среда, включващ конкретни мерки за намаляване на 

въздействието върху околната среда, институционални отговорности и някои свързани с тях 
пресметнати разходи, е представен в Анекс 2. 

Съществена част от мерките, предложени в ОВОС за ХВ “Пловдивци” от 2000 год., на етапа на 

изграждане на язовира към 2007 г. са изпълнени през строителния етап. Изграден е преден отбивен 
яз, който осигурява утаяването на водите от каменна кариера (КК), трошачна инсталация и всички 

дейности в ложето на водохранилището. Осигурени са възможности за използване на базата в 

с.Пловдивци (столова, кухня). 

През изминалия период са приключили: изкопните и бетоновите работи, прокарани са вътрешно 

технологичните пътища, открити са депата за негоден за влагане в строителството изкопен 

материал и хумус, прокаран е пътят до Граничната застава, създадена е организация за изграждане 

на стената. Едно от депата и кариерата са в ложето на водохранилището, за които не се налага 
рекултивация. Изпълнен е водопроводът от язовира до селищата. Не се налага укрепване на 

мостове и строителство на нови пътища. Не се налага изселване на население. Остават за 

изпълнение: насипа на стената до кота корона (26,0 m), асфалтобетоновата диафрагма, инжекциите 
и влагане на КИС по язовирната стена, както и изпълнение на ПСПВ. 

Оставащите строителни дейности изискват спазване на технологията за последователно 

изпълнение на насипа и асфалтобетоновата диафрагма, на КИС и инжекциите и контрол върху 
качеството. В язовирното строителство това са дейности, за които строителните организации имат 
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необходимия опит (в страната има изпълнени 16 високи каменнонасипни стени – Белмекен – 98 m 

и 98 високи земнонасипни стени – Огоста – 59 m). 

Водните проби за качество на водите от язовира се вземат по програма и показатели, посочени в 

нея от “ВиК” ООД гр.Смолян.  

Следващите параграфи са база за предлагане на План за действие при управление на околната 

среда. Той включва необходими мерки както по време на строителство така и при експлоатация на 
хидровъзел “Пловдивци”. 

Водостопанска система „Пловдивци” 

Атмосферен въздух 

7.1. Ограничаване на засегнатите площи в рамките на строителните площадки. 

7.2. Използване на мобилни оросителни системи за потискане на прахоотделянето, на 

временните технологични пътища, строителните площадки и кариерата за добив на камък. 

7.3. Работата на строителните машини и технологичният автомобилен транспорт да бъде 

съпътствана с периодичен реглаж на дизеловите и бензиновите агрегати; спазване на строителните 

дневни графици с цел максимално уплътняване на работния режим; свеждане до минимум на т.н. 

“празен ход” на работа на машините. 

7.4. Ежесменна проверка на техническото състояние на строителната механизация и 

транспортните коли, против разливи и утечки. При аварийни ситуации дезактивиране на 

замърсителите. 

Води 

7.5. Изграждане на водочетен пост в опашката на язовирното езеро за измерване на притока в 

язовирното езеро. 

7.6. Изграждане на подходящо място под язовира след изпускане на екологичните води на мерен 
профил за контрол на размера на екологичното водно количество. Да се осигури подаване на 

екологично водно количество в размер на 0,030 m3/s от подходящ хоризонт на водовземната кула 

на подходяща дълбочина (до 10 м под водното ниво). 

7.7. От проекта за санитарно-охранителни зони около водохранилището І, ІІ и ІІІ маркиране на 

зона І. 

7.8. Да се санира ложето на водохранилището. 

7.9. Да се стационират химически тоалетни по време на строителство (при строителните обекти 

в България това се оказва най-ефективно решение за опазване чистотата на водите на реките). По 

време на експлоатация да се прецени решение с пречиствателен модул. 

7.10. За отпадъчни води от ПСПВ да се съблюдава проекта за заустването им след пречистване. 

Геоложка среда 

7.11. Да се извършат необходимите опробвания на диафрагмата и насипа за получаване на 

якостно-деформационните им параметри с оглед стабилитета на стената. 

7.12. Да се обърне особено внимание на уплътнителните работи при изграждане на стената и 

прецизно провеждане на циментационно-филтрационните работи по изграждане на 

противофилтрационната завеса. 

Почви 

7.13. При аварийни разливи и утечки от механизацията и транспортните коли против замърсяване 

на почвите да се извършва дезактивация на замърсителите. 

7.14. Да се спазват изискванията по управление на отпадъците с цел да не се замърсяват почвите в 
прилежащите терени. 

7.15. По време на експлоатация да се извършват редовни огледи на акваторията на езерото за 

възможно развитие на ерозия и срутищни процеси. 
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7.16. Да се отнеме окончателно останалият хумусен слой. 

7.17. Да се спазват ограниченията в ЗЗ “Циганско бранище” като не се навлиза в зоната извън 
очертанията на обекта. 

Вредни физични фактори – шум 

7.18. Товарният транспорт, обслужващ строителството на язовира да спазва допустимата скорост 

на движение при преминаване през населените места като скоростта и маршрутите се съгласуват с 
общините. 

7.19. Строителната дейност да се извършва основно през дневния период.  

7.20. Строителната техника и дейности да се концентрират максимално върху основните 
строителни площадки. 

7.21. Да се изпълни директна технологична пътна връзка между каменната кариера и язовирната 

стена на съответния етап от изграждането й.  

Отпадъци 

7.22. По време на строителството и експлоатацията да се изпълняват изискванията на Закона за 

управление на отпадъците. 

7.23. По време на строителството и експлоатацията да се изпълняват изискванията на Закона за 
управление на отпадъците. 

7.24. Строителните работи на обекта да не започват преди представяне от инвеститора на договор 

с лицензирана фирма за извозване и обезвреждане на опасните и неопасни отпадъци, които ще се 
генерират по време на строителството и експлоатацията. 

7.25. Да се упражнява строг контрол от Инвеститора върху дейностите по събирането и 

транспортирането на отпадъците до мястото на обезвреждането извършвани от лицензираната 

фирма, с която е сключен договор за това. 

7.26. Да се създаде и съблюдава система за разделно събиране на отпадъците, като инвеститорът е 

отговорен за безотказното действие на системата. 

7.27. Да се събират и съхраняват по подходящ начин всички генерирани при строителните работи 
отпадъци. 

7.28. Да се предвидят достатъчен брой съдове за събиране на битови отпадъци или отпадъци със 

състав близък до битовите. 

7.29. Да се извозват на депото в гр.Трявна образуваните битови отпадъци и такива със състав до 

битовите отпадъци. 

7.30. Строителните отпадъци, както и производствените отпадъци от ПСПВ, да се извозват след 

предварително договаряне на депото в гр.Трявна. 

7.31. Генерираните “опасни” отпадъци да се събират, съхраняват по екологосъобразен начин и да 

се предават за обезвреждане на лицензирани фирми. 

7.32. Да не се допуска нерегламентирано изгаряне на горими строителни отпадъци. 

7.33. Да се предвиди подходящ режим и подходящ машинен парк за извозване на отпадъците с 

оглед предотвратяване на замърсяването на крайпътните пространства. 

7.34. Да не се допуска смяна на масла и престой на строителната механизация на обекта, за да се 
намали до минимум замърсяването с отработени моторни масла. 

Растителен свят 

7.35. Взривните работи на каменна кариера в близост до дървесната растителност да се извършват 

по технология “без разлет”. 

7.36. При предвидената в проекта биологична рекултивация на всички засегнати от 

строителството терени, да се използват видове, подходящи за климатичните условия на района и 
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със съответни “ландшафтни” качества (включва възстановяване на растителността в засегнатите 

извън съоръженията зони в съчетание с т.7.39 и 7.40). 

Животински свят 

7.37. Взривните работи по възможност да не съвпадат с периода на размножаване на фауната 

(края на м.април и м.май).  

7.38. Да се осигури подаване на екологичното водно количество от подходяща височина на 
водната кула (не по-голяма от 10 m). 

Ландшафт 

7.39. Да се проектира и изпълни ландшафтно устройствен план на територията. 

7.40. Да се извърши в края на строителството рекултивация на засегнатите терени извън 

съоръженията. 

7.41. Сградата на ПСПВ и административната сграда на короната на стената да бъдат с 
подходящо архитектурно решение. 

7.42. В края на строителството да се извърши ремонт на засегнатия участък от републиканската 

пътна мрежа. 

Здравен фактор 

7.43. За строителните работници и водачите на МПС на язовирната стена да се осигурят 

подходящи санитарно-битови условия, работно облекло, лични предпазни средства и режим на 

труд и почивка. Експлоатационният персонал па ПСПВ да е осигурен с необходимите средства за 
защита, включително при аварии. 

7.44. Изпълнение на Наредба № 13/2004, Инструкция за експлоатация и План за управление при 

кризи. 

Планът за управление при кризи се разработва към началото на строителството – за строителния 
период, и към въвеждането в експлоатация – за експлоатационния период. Той включва всички 

действия при ситуации, свързани с производствени аварии и природни бедствия – високи води, 

земетресения и др. 

VІІ.В. ПЛАН ЗА ЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ 

Планът за мониторинг, включващ предлаганите действия за мониторинг, места и честота на 
вземане на проби, както и институционални отговорности, както и някои пресметнати разходи,  е 

представен в Анекс 3.  

Преди строителството и експлоатацията Изпълнителят, Експлоатационното звено и Собственикът 
актуализират Плана за собствен мониторинг, за който се спазват изискванията в нормативната 

база, посочена в Глава ІІ и в съответствие с технико-икономическия анализ и актуализирания 

проект. 

Планът за мониторинг се разработва, изпълнява, отчита и контролира съгласно Глава ІІ. 
Създаденото в МРРБ звено за контрол на проекта ще получава цялата документация, свързана с 

управлението на околната среда. Редовни отчети се предават на Световната банка всяко 

тримесечие. 
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Институционални отговорности при прилагане на мерките за намаляване  

на въздействията и мониторинга върху околната среда за яз.”Пловдивци” 
 

По време на строителство 
 

Отговорности за 

намаляване на 

въздействието и изпълнение 

на мониторинга 

Докладване 

(кой на кого 

и колко често) 

Вземане на решения относно мерките  

и изпълнение на мониторинга 

Дейности 
Отговорни институции и 

личности 

МРРБ (Възложител) 

РИОСВ 

РИОКОЗ 

МОСВ (ИАОС –  

При необходимост  от 
акредитирана лаборатория) 

Изпълнителят на строителния 

надзор и РИОСВ, РИОКОЗ 

(съгласно Плана за мониторинг) 

Строителният надзор на МРРБ 

Звено за управление на проекта 
към МРРБ на Банката (на 

тримесечие) 

Изпълнение на 

мерките за 

намаляване на 

въздействията и 

изпълнение на 
мониторинга. 

Изпълнител 

Строителен надзор 

Възложител (МРРБ) 

РИОСВ 

РИОКОЗ; БД 
“Източнобеломорски 

район” гр.Пловдив  

Звено за управление на 

проекта към МРРБ на 

Банката 

 

 

 

Институционални отговорности при прилагане на мерките за намаляване  

на въздействията и мониторинга върху околната среда за яз.”Пловдивци” 
 

По време на експлоатация 
 

Отговорности за 

намаляване на 

въздействието и изпълнение 

на мониторинга 

Докладване 

(кой на кого и колко често) 

Вземане на решения относно мерките  

и изпълнение на мониторинга 

Дейности 
Отговорни институции 

и личности 

“ВиК” ООД гр.Смолян 

РИОСВ гр.Смолян 
БД “Източнобеломорски 

район” гр.Пловдив 

“ВиК” ООД гр.Смолян на 

РИОСВ гр.Смолян и 
БД “Източнобеломорски район” 

гр.Пловдив (съгласно Плана за 

мониторинг) 

Изпълнение на 

мерките за 
намаляване на 

въздействията и 

изпълнение на 

мониторинга. 

“ВиК” ООД гр.Смолян 

РИОСВ гр.Смолян 
РИОКОЗ; БД 

“Източнобеломорски 

район” гр.Пловдив  

 

Управлението на околната среда се осъществява от компетентните институции МОСВ, БД, ИАОС 

към МОСВ, РИОСВ, РИОКОЗ. Процедурата по разработване, оценка и приемане на ОВОС, както 

и контролът над изпълнение на приетите решения в Р.България са законово регламентирани и се 
спазват стриктно. Те са хармонизирани с европейските директиви. Към МОСВ има Дирекция 

“Превантивна дейност” и ресорен зам.министър, а към РИОСВ отдели “Превантивна дейност”. 

Правомощията на посочените институции, както и реалните им действия показват 
професионалната им компетентност. От тяхна страна има редица случаи на неодобрени ОВОС или 

върнати за доработка, наложени санкции, спряно строителство и експлоатация на обекти поради 

неизпълнение на решения, отнети права по ОВОС при неспазване на срок. Компетентните органи 
сътрудничат активно с общините, а чрез тях с населението и неправителствените организации 

(НПО). Кметовете на засегнатите от инвестиционното предложение общини и представителите на 

НПО са членове на Експертните екологични съвети при разглеждане на ОВОС. 

Контролът по отношение използването на водите и водните обекти съгласно решението за 
водовземане и ползване на воден обект е в компетенцията на БД. 

Кадровото обезпечаване на компетентните институции се затруднява с оглед финансовото му 

осигуряване. 

На местно ниво набирането на персонал за изпълнение на Плана за управление на околната среда 

и Плана за мониторинг е на конкурсен принцип. Всички кадри в системата преминават ежегодно 

курсове за обучение на национално или местно ниво. Веднъж годишно се проверяват чрез 
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интервю знанията и уменията на експлоатационния персонал и се потвърждава продължаване на 

изпълнението на задачите на работното им място. Благодарение на държавното финансиране и 
чрез европейски програми ИАОС и РИОСВ са снабдени със съвременна апаратура и 

окомплектовани лаборатории за контрол на състоянието на компонентите и факторите на околната 

среда. ИАОС към МОСВ е акредитирана за извършване на мониторинг над околната среда на 

национално ниво. Ежегодно се издава Бюлетин за състоянието на всички компоненти. 

“ВиК” Смолян ще поеме експлоатацията на яз.”Пловдивци” (язовирната стена и прилежащите й 

съоръжения, акваторията на езерото и 500 m от речния участък под язовирната стена). Ще 

сформира звено за експлоатация с необходимата квалификация и отговорност (Закон за водите, 
Наредба № 13). 

VІІІ. КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ОВОС 

ОВОС от 1998 и 2000 год. е преминал изискванията на действащата тогава Наредба по ОВОС 

(1994 год.), включително обществени обсъждания. Не са запазени протоколите на обществените 
обсъждания. На Експертния екологичен съвет на РИОСВ – гр.Смолян, на който са присъствали 

кметовете на общини Рудозем и Мадан, е потвърдена подкрепата на населението за строителство 

на яз.”Пловдивци” като единствена възможност за нормално водоснабдяване с вода с добро 

качество. 

Обществените обсъждания и консултации на ЕА от 2007 год. са проведени както следва: 

На 22.10.2007 год. в гр.Рудозем е проведено обществено обсъждане на “Проекта за развитие на 

общинската инфраструктура”, включително Екологичния анализ при изпълнение на изискванията 
към тази процедура. От страна на присъстващите е изразена подкрепа на доизграждането на 

яз.”Пловдивци” поради режим във водоподаването през маловодието (лято и есен) и лошо 

качество на водата в периодите на интензивни дъждове. Поставено е искане за ремонт на 

участъците от републиканската пътна мрежа до с.Пловдивци, засегнати от строителните дейности. 

 

Проведени са консултации и със следните административни и компетентни органи: 

1. РИОСВ – гр.Смолян. На среща с г-н Спилков – директор на РИОВС – гр.Смолян и г-н 

К.Кондов – н-к отдел “КОС” се изясни, че за ХВ “Пловдивци” има разработен Доклад за 

Оценка на въздействието върху околната среда от 2000 г. Докладът е окончателен. 

Изпълнена е изискваната процедура за ОВОС като е проведено обществено обсъждане в 

гр.Рудозем и гр.Мадан. Не са постъпили възражения от населението. След общественото 

обсъждане, на Експертен екологичен съвет на РИОСВ – гр. Смолян е взето Решение за 

реализация на ХВ “Пловдивци” (Приложение: Решение по ОВОС на РИОСВ – гр.Смолян 

№ 15-8/2000 г. 

2. Община Рудозем – проведена среща с кмета на гр.Рудозем г-н Асан Чакъров и еколог на 

общината г-н М.Белев. От страна на общината се изказва подкрепа за изграждане на 

язовира като се изтъква изключителното му значение за водоснабдяването на общината. 

Няма постъпили възражения от населението. (Приложение: Протокол). 

3. Община Мадан – проведена среща с кмета на гр.Мадан г-н В.Гаджев. Общината подкрепя 

изграждането на ХВ “Пловдивци”, с който ще се реши нормалното водоснабдяване на 

селищата в района. Няма постъпили възражения в общината. (Приложение: Протокол). 

4. Община Смолян – проведена среща със зам.кмета по строителство г-жа Р.Янчевска. 

Общината подкрепя финансирането на обекти от социална значимост свързани с 

осигуряване на нормално водоснабдяване на населените места. (Приложение: 

Становище). 
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5. Област Смолян. Проведена среща със заместник областния управител на област Смолян 

д-р П.Фиданов. Областта в лицето на областната управа подчертава социалната 

значимост на предвидените за финансиране от Световна банка ХВ “Пловдивци”, ремонт 

на ВиК мрежата и ново строителство в селищата на областта. (Приложение: Становище). 

 

За подробно запознаване на населението в общини Рудозем, Мадан и Средногорци Екологичният 
анализ е бил предоставен на общините. Чрез обяви на табло и по местните средства за масово 

осведомяване е осигурен достъп до него във всяка община. “ВиК” ООД, като бъдещ оператор на 

обекта, го е включил в своята интернет страница.  

На 12.12.2007 год. в МРРБ е проведено национално обсъждане на проекта, включително и 
Екологичния анализ в присъствие на медиите и НПО. Няма отправени бележки и препоръки към 

Екологичния анализ, който е поместен в уеб-страницата на МРРБ в законовия срок. 

В процедурата за обществени обсъждания на ОВОС за яз.”Пловдивци” е включено разглеждане на 
ЕА от 2007 год. с допълнителна устна информация съгласно изискванията на Банката. 

На 11.02.2008 год. е проведено обществено обсъждане в гр.Рудозем. Общественото обсъждане е 

отразено в местния вестник “Родопи вест”. На първа страница под заглавие “След 8 години 
замразяване яз.”Пловдивци” тръгна”. От страна на кмета на община Рудозем г-н Николай 

Бояджиев и зам.кмета на община Мадан г-жа Мария Близнакова е връчена подписка на около 

5000 граждани в подкрепа на строителството на язовира. 

На общественото обсъждане още веднъж се изтъква изключителната социална значимост за 
населението от доизграждане на яз.”Пловдивци” (Приложение Протокол). 

Окончателният доклад за ОВОС от 2008 год. ще бъде поместен в уеб-страницата на община 

Рудозем, община Мадан , ВиК гр.Смолян и МРРБ. 

В резултат на оценката на състоянието и прогнозата за незначителна 

степен на въздействие върху околната среда при завършването и 

експлоатацията на язовир “Пловдивци”, социалната значимост и 

подобряването на здравно-хигиенните условия в общини Рудозем и 

Мадан, завършването на язовир “Пловдивци” е наложително. 
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ААннеекксс  11    

 

БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 

ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ЗАДАНИЕ  

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С 

ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЯЗОВИР 

“ПЛОВДИВЦИ”  
 

 

I. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Консултантът ще изготви допълнителен документ за актуализация на ОВОС към одобрения ОВОС 

за яз.”Пловдивци” одобрен от МОСВ през 2000 г. Този документ ще предостави необходимата 
актуализирана и допълнителна информация и съдържание за удовлетворяване на изискванията на 

Световната Банка по OP/BP 4.01 за  Екологична оценка.  Тя ще се базира на Подробния анализ за 

състоянието на околната среда за яз.”Пловдивци” (октомври 2007г.) и други съотносими 
документи или източници на информация. 

 

Документът, който ще бъде изготвен от Консултанта следва да включва следните елементи 

(подчертани с тъмен шрифт по-долу), за които е установено, че изискват или актуализация или 
повече подробности. За всеки аспект в документа трябва да се даде кратко резюме по основните 

точки представени в ОВОС от 2000 г. и да се добави цялата актуализирана, нова и допълнителна  

информация необходима за да бъде изложена пълна и актуална картина и анализ на условията на 
обекта и потенциалните въздействия от проекта. Там където няма нова/актуализирана 

информация, това трябва да се посочи в документа. Така написания документ трябва да може да се 

ползва като самостоятелен документ. Съдържанието на окончателния доклад трябва да включва 
следните препоръчителни глави:  

 

 Нетехническо резюме 

 Правна и институционална рамка; 

 •Описание на предлагания проекта (включително карта на местоположението на проекта);  

 Изходна информация (включително данни за околната среда и социално икономическите 

аспекти); 

 Потенциални екологични и социално икономически въздействия (включително 

кумулативни ефекти);  

 Анализ на алтернативите;  

 План за намаляване на екологичните въздействия;  

 План за екологичен мониторинг (включително оценка и система за отчитане на 

мониторинга);  

 Процедури за обществено обсъждане и протокол от срещите с обществеността;  

 Съпровождащи приложения (включително информация за всички изпълнени моделирания 

и анализи, съответните карти и т.н).  
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ІІ. ОБХВАТ НА КОНСУЛТАНТСКАТА РАБОТА 

 
В доклада трябва да са представени следните елементи: 

 

• Нетехническо резюме – предоставяне на нетехническо 

обобщение на основните констатации и заключения от ОВОС 
през 2000г. допълнение от новите данни описани по-горе, с 

конкретно ударение върху всички възможни установени 

отрицателни въздействия и съответните предлагани мерки за 
намаляването им, както и на процедурата и резултатите от 

обществените консултации;  

 
• Правна и институционална рамка – предоставяне на 

описание на съотносимото законодателство, включително 

международни споразумения (имащи конкретно отношение 

към правата за водоползване, въздействието върху дебита на 
реките на съседните страни, разпространение на информация 

за качеството на водата, центърът за ранно известяване 

създаден с Турция, Гърция и т.н); предоставяне на справка за 

всички имащи отношение технически указания, наредби и 
стандарти, които ще се следват по време на строителните 

работи; представяне на сегашното състояние на 

строителството и другите екологични разрешителни 
необходими за предлаганите работи; 

 

• Изходна екологична и социално икономически 

информация – предоставяне на описание на сегашните 
екологични условия на площадката на проекта, като и над и 

под площадката на язовира по проекта, в зоната на влияние на 

проекта, включително описание на речните екосистеми след 

язовира (местообитания, флора и фауна включително 
защитени местообитания или застрашени или изложени на 

риск биологични видове; естество и качество на 

повърхностните и подземни източници (въз основа на 
последните налични данни /протоколи); хидроложки и 

хидрогеоложки условия; замърсяване на въздуха и почвите 

във и около зоната на проекта (последните налични резултати 
от пробите);  

 

• Потенциални и социо-икономически въздействия на 

предлагания проект, включително преки/местни 
въздействия и непреки, кумулативни и предизвикани 

въздействия. Тук трябва да се отчетат фазите за строителство 

и експлоатация и да се включи площадката на язовира, 

резервоарът на язовира и околните зони, които ще бъдат 
повлияни от изграждането и експлоатацията на язовира 

Елементите на проекта, които трябва да се разгледат 

включват конструкцията на язовира, ПСОВ, съоръженията 
като например лагерите за работниците и площадките за 

превозните средства и машините; оценка на 

инфраструктурата като пътища, мостове и далекопроводи; 

съоръжения за управление на отпадъците; При оценката на 
потенциалните въздействия трябва да се отдели специално 

внимание на въздействията върху естествените 

местообитания (гори, влажни зони и други), застрашени или 
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изложени на риск биологични видове, екологични услуги и 

материалното и културно наследство. Специално внимание 
трябва да се отдели на потенциалните въздействия от 

задържането на водни обеми, времето и качеството на 

изпускане на водни количества под язовира, обяснение на 

екологичните потоци, които ще се поддържат и основата на 
която  ще се определят тези екологични потоци. Положителни 

или отрицателни връзки с климатичните промени (напр. 

уязвимост към въздействията на изменението в климата; 
потенциалът за увеличаване или намаляване на емисиите 

парникови газове в атмосферата) също следва да се разгледа, 

както и  потенциалните въздействия от пренасяне на вирусен 
хепатит и СПИН (HIV-AIDS) ;  

 

• Анализ на алтернативите – установяване на възможните 

алтернативи, на предлагания проект и сравнение на 

положителните и отрицателните екологични и социални 
въздействия на предлагания проект и тези алтернативи. 

Например, алтернативни варианти за водоснабдяването; други 

варианти за  развитие на обекта (напр. водноелектрическа 
централа );  

  

• План за екологично управление (ПУОС) – изготвяне на 

ПУОС състоящ се от план за намаляване на въздействията и 
план за мониторинг. Планът за намаляване на въздействията 

трябва да представи конкретни, осъществими и позволяващи 

наблюдение мерки за намаляване на въздействията, за да се 
избегнат или намалят отрицателните въздействия, които са 

идентифицирани, като следва да обхване  фазите на 

строителство и експлоатация (виж по-горе). Планът за 

мониторинг трябва да представи конкретни, съотносими и 
практични  показатели за наблюдение, които могат да се 

използват за оценка на ефективността на  мерките за 

намаляване на въздействието. И Планът за намаляване на 
въздействията и плана за мониторинг трябва да включват 

съотносими мерки за намаляване на всички отрицателни 

социални  както и екологични въздействия. И Планът за 
намаляване на въздействията и плана за мониторинг трябва да 

включват  разчет на разходите на посочените мерки и 

институционални отговорности за  изпълнение и за 

мониторинг. Освен това  документът трябва да включва 
оценка на капацитета на клиента да изпълни ПУОС и да 

предложения за мерки за институционално укрепване и 

изграждане на капацитет според нуждите, заедно с разчета на 
разходите. Планът за мониторинг трябва да отчита всички 

аспекти на наблюдението и искания за проучванията 

предложени от МОСВ при одобрението на ОВОС през 2000 

г.; 
 

• Описание на консултациите със заинтересованите страни 

по време на процедурата за ОВОС  - представяне на 

протоколите от обществените обсъждания и обобщение на 
основните точки от дискусиите и заключения как са били или 

могат да бъдат адресирани в плановете за проекта. 
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III. График 

 
Консултантът трябва да изготви проекто доклад  (до 15 март, 2009 г.)  и окончателен доклад, 

включително всички съотносими приложения до 20 март, 2009 г. Докладът ще бъде предоставен 

на английски и български език и разпространен в района на проекта/общината и ще бъде 

публикуван на сайта на Министерство на регионалното развитие на български език.  

IV. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПИТ 

Консултантът трябва да има следните квалификации и опит: 
 

 Знания и опит за извършване на ОВОС свързан с язовири, преглед на  инфраструктурни 

проекти, включително икономически и финансови анализи; 

 Конкретен опит в хидрологията (включително моделиране); земна екология (екология на 

растенията, горите и дивите видове); екология на водни басейни и рибни обекти; 

басейново управление; почвознание и геология (където е приложимо); обществено 
здраве, в частност болести свързани или произхождащи от водите; 

 Познания за ефективното българско екологично законодателство и процедури, както и 

указанията на Банката, процедури за ЕО и оперативни политики; 

 Съществени познания за обществени консултации по големи инфраструктурни проекти, 

в частност за ВиК инфраструктура; 

 Опит в активното проектиране и мониторинг по поне един проект финансиран от  СБ се 

счита за предимство; 

 Владеене на английски език във висока степен и използване на компютри, 

текстообработка, електронни таблици и други основни програмни продукти. 
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ААннеекксс  22..      ППллаанн  ЗЗАА  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  ППРРИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  ооккооллннааттаа  ссррееддаа  ННАА  ЯЯЗЗООВВИИРР  ““ППллооввддииввцции””  

 

 
Въздействие 

върху 

Мярка за намаляване на 

въздействието 
Екологичен ефект 

Място и време за 

изпълнение 

Средства за 

осъществяване 

Отговарящ за 

изпълнението 

Изпълняващ контролни 

функции 
1 2 3 4 5 6 7 

По време на строителство 

Атмосферен 

въздух 

Ограничаване на засегнатите 

площи в рамките на строителните 

площадки 

Намаляване размера 

на засегнатите и 

унищожените 

площи 

На строителните 

площадки за 

яз.стена и ПСПВ; 

постоянно 

Не изисква 

допълнителни средства 
Изпълнителят 

Строителен надзор, 

еколог на община 

Рудозем, РИОСВ 

Използване на мобилни 

оросителни системи за потискане 

на прахоотделянето, на 

временните технологични пътища 

и трасетата през населените 

места, строителните площадки и 

кариерата за добив на камък 

Предотвратяване и 

намаляване 

замърсяването с 

прах и подобряване 

на условията на 

работните 

площадки 

Яз.стена, КК, 

технологични 

пътища при сухо и 

горещо време 

Включени в стойността 

за доизграждане 
Изпълнителят 

Строителен надзор, 

еколог на община 

Рудозем, РИОСВ 

Работата на строителните машини 
и технологичния автомобилен 

транспорт да бъде съпътствана с 

периодичен реглаж на дизеловите 

и бензиновите агрегати; спазване 

на строителните дневни графици 

с цел максимално уплътняване на 

работния режим; свеждане до 

минимум на т.н. „празен ход” на 

работа на машините 

Ограничаване 

емисиите на 

отработени газове и 

замърсяването от 

тях в работната 

среда 

Яз.стена, КК, 

технологични 

пътища; постоянно 

Включени в стойността 

за поддръжка на 

машинния парк 

Изпълнителят Строителен надзор 

Ежесменна проверка на 

техническото състояние на 

строителната механизация и 
транспортните коли, против 

разливи и утечки. При аварийни 

ситуации дезактивиране на 

замърсителите 

Недопускане на 

замърсяване на 
въздуха с миризми 

и изпарения от 

разливи на масла 

Яз.стена, КК, 

технологични 

пътища, 
републиканска 

пътна мрежа; 

постоянно 

Включени в стойността 
за поддръжка на 

машинния парк 

Изпълнителят 
Строителен надзор, 
РИОСВ, еколог на 

община Рудозем 
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Въздействие 

върху 

Мярка за намаляване на 

въздействието 
Екологичен ефект 

Място и време за 

изпълнение 

Средства за 

осъществяване 

Отговарящ за 

изпълнението 

Изпълняващ контролни 

функции 
1 2 3 4 5 6 7 

Води 

Изграждане на водочетен пост в 
опашката на язовирното езеро за 

измерване на притока в 

язовирното езеро  

Осигуряване на 

необходимата 
информация за 

притока с цел 

управление на 

язовира 

В опашката на 
езерото в речния 

участък; по време 

на строителството 

на язовирната стена 

Включени в стойността 

за доизграждане на 
яз.стена с оглед контрол 

върху притока и 

предпазване от 

наводнения 

Изпълнителят 

Строителен надзор, 
РИОСВ, БД 

“Източнобеломорски 

район” гр.Пловдив 

Води 

Изграждане на подходящо място 

под язовира след изпускане на 

екологичните води на мерен 

профил за контрол на размера на 

екологичното водно количество 

Гарантиране на 

изпускането на 

екологичните води 

за съпоставяне със 

състоянието на 

речната екосистема 

Под яз.стена; по 

време на 

строителство  

Да се включи в 

стойността при 

актуализацията на 

проекта; минимална 

стойност* – 10 000 лв 

Изпълнителят 

РИОСВ, БД 

“Източнобеломорски 

район” гр.Пловдив, 

РИОКОЗ 

 * Монтира се контролна рейка в мерен профил 

 

От проекта на санитарно-

охранителни зони около 

водохранилището І, ІІ и ІІІ 

маркиране на зона І 

Опазване чистотата 

на водите на 

яз.”Пловдивци” 

Съгласно 

изискванията за 

зона І, преди края 

на строителството 

Да се включи в 

стойността при 

актуализация на проекта 

Изпълнителят 

РИОСВ, БД 

“Източнобеломорски 

район” гр.Пловдив 

 
Да се санира ложето на 

водохранилището 

Опазване чистотата 

на водите на 

яз.”Пловдивци” 

Цялото ложе на 

езерото; преди 

въвеждане в 

експлоатация 

Включени в стойността 

на проекта. 

Допълнително 
необходимите дейности 

по изсичане на 

горскодървесна 

издънкова растителност 

и изземване на хумус да 

се включат в 

актуализацията на 

проекта – 300 000 лв 

Изпълнителят 

РИОКОЗ, БД 

“Източнобеломорски 

район” гр.Пловдив, 

РИОСВ 

 

Да се осигури подаване на 

екологично водно количество в 

размер на 0,030 m3/s от подходящ 

хоризонт на водовземната кула  

Обезпечаване на 

необходимото 

качество на водите 

за речната 
екосистема под 

Хоризонт на 

водовземната кула; 

при монтажните 

работи по 
водовземната кула 

Включени в стойността 

на проекта 
Изпълнителят 

РИОСВ, БД 

“Източнобеломорски 

район” гр.Пловдив, 

еколог на община 
Рудозем 
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Въздействие 

върху 

Мярка за намаляване на 

въздействието 
Екологичен ефект 

Място и време за 

изпълнение 

Средства за 

осъществяване 

Отговарящ за 

изпълнението 

Изпълняващ контролни 

функции 
1 2 3 4 5 6 7 

язовира 

 
Да се стационират химически 
тоалетни по време на 

строителство 

Опазване чистотата 
на водите на 

р.Искрец 

На строителните 

площадки на КК, 
яз.стена и ПСПВ; 

преди началото на 

строителството 

Средствата съобразно 
договора с фирмата по 

поддръжка 

Изпълнителят 
РИОСВ, еколог на 

община Рудозем 

Геоложка 

среда 

Да се извършат необходимите 

опробвания на диафрагмата и 

насипа за получаване на 
якостно-деформационните им 

параметри с оглед 

стабилитетните изчисления на 
стената 

Безопасност при 

експлоатация 

Диафрагмата и 

насипа на 

язовирната стена 

Да се предвидят 

средства при 

актуализацията на 

проекта – 150 000 лв 

Инженер-геолог, 

Проектант, 

Изпълнител 

Строителен надзор 

Да се обърне особено 

внимание на уплътнителните 

работи при изграждане на 
стената и прецизно 

провеждане на 

циментационно-
филтрационните работи по 

изграждане на 

противофилтрационната завеса 

Ограничаване на 

филтрацията за 
безопасна 

експлоатация на 

яз.стена 

Извършване на 
необходимите 

дейности по стената 

Включени в стойността 
на проекта 

Изпълнителят Строителен надзор 

Почви 

При аварийни разливи и утечки 

от механизацията и 
транспортните коли против 

замърсяване на почвите да се 

извършва дезактивация на 

замърсителите 

Опазване на 
почвите от 

замърсяване с масла 

По трасетата на 
пътищата, КК, 

яз.стена и ПСПВ; 

при инциденти 

Включени в стойността 

за поддръжка на 

машините. 
Дезактивацията при 

инциденти се определя 

по реалния обем на 

работа 

Изпълнителят Строителен надзор 

Да се спазват изискванията по 

управление на отпадъците с цел 

да не се замърсяват почвите в 

прилежащите терени 

Опазване на 

почвите от 

замърсяване с 

отпадъци 

На цялата 

територия на 

строителството, на 

местата за събиране 

Мерки по компонент 

“отпадъци” 
Изпълнителят 

Строителен надзор, 

РИОСВ, еколог на 

община Рудозем 
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Въздействие 

върху 

Мярка за намаляване на 

въздействието 
Екологичен ефект 

Място и време за 

изпълнение 

Средства за 

осъществяване 

Отговарящ за 

изпълнението 

Изпълняващ контролни 

функции 
1 2 3 4 5 6 7 

и временно 

съхранение на 
отпадъците; 

постоянно 

Да се отнеме изцяло хумусният 

слой и се депонира 

Осигуряване 

чистотата на водите 

на язовирното езеро 

и хумус за 

рекултивация 

От ложето на 

водохранилището; 

преди въвеждане в 

експлоатация 

Включени в стойността 

на проекта 
Изпълнителят 

Строителен надзор, 

РИОСВ 

Да се спазват ограниченията за 

ЗЗ “Циганско бранище” като 
не се навлиза в зоната извън 

очертанията на обекта 

Опазване на ЗЗ Хидровъзела 
Включени в стойността 

на проекта 
Изпълнителят 

Строителен надзор, 

РИОСВ 

Вредни 
физични 

фактори 

Шум 

Товарният транспорт, обслужващ 

строителството на язовира да 

спазва допустимата скорост на 

движение при преминаване през 

населените места като скоростта и 
маршрутите се съгласуват с 

общините 

Опазване здравето и 

комфорта на живот 

на населението 

По трасетата, през 

населените места; 

постоянно 

Не изисква средства Изпълнителят 
Еколога на общината, 

кмета 

Строителната дейност да се 

извършва основно през дневния 

период 

Не нарушаване на 

здравния фактор в 

с.Пловдивци 

На строителните 

площадки; 

постоянно 

Не изисква средства Изпълнителят 

Строителен надзор, 

еколог на община 

Рудозем, РИОСВ 

Строителната техника и дейности 

да се концентрират максимално 

върху основните строителни 

площадки 

Минимални 

въздействия от шум 

На строителната 

площадка; 

постоянно 

Не изисква средства Изпълнителят Строителен надзор 

 

Да се изпълни директна 

технологична пътна връзка между 

КК и язовирната стена на 

съответния етап от изграждането 

й 

Опазване здравето и 

комфорта на живот 

на населението в 

с.Пловдивци 

На подходяща кота 

по височина на 

яз.стена 

Включени в стойността 

на проекта 
Изпълнителят Строителен надзор 

Отпадъци 
Да се изпълняват изискванията на 
Закона за управление на 

Опазване чистотата 
на атм.въздух, води, 

При събиране, 
временно 

Средства съобразно 
количеството на 

Изпълнителят 
Строителен надзор, 
РИОСВ 
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Въздействие 

върху 

Мярка за намаляване на 

въздействието 
Екологичен ефект 

Място и време за 

изпълнение 

Средства за 

осъществяване 

Отговарящ за 

изпълнението 

Изпълняващ контролни 

функции 
1 2 3 4 5 6 7 

отпадъците (т.7.22 до т.7.34 от 

Глава VІІ) 

почви. Опазване на 

растителния и 
животинския свят и 

човешкото здраве 

съхраняване, 

транспортиране и 
депониране; 

постоянно 

отпадъците, 

разположението на 
депата и договора с тях 

Растителен 

свят 

Взривните работи на каменна 

кариера в близост до дървесната 

растителност да се извършват по 

технология “без разлет” 

Опазване на 

растителността 

около кариерата от 

наранявания 

На площадката на 

КК; при извършване 

на взривни работи 

Включени в стойността 

на проекта 
Изпълнителят Строителен надзор 

 

При предвидената в проекта 

биологична рекултивация на 

всички засегнати от 

строителството терени, да се 

използват видове, подходящи за 

климатичните условия на района 

и със съответни “ландшафтни” 
качества 

Да не се внасят 

чужди и агресивни 

видове на 

територията, 

предвидена за 

рекултивация 

На строителните 

площадки и 

терените, на които 

се предвижда 

рекултивация; в 

края на 

строителството 

Да се предвидят 

допълнителни средства 

при актуализиране на 

проекта  - 250 000 лв 

Изпълнителят 
Строителен надзор, 

РИОСВ 

Животински 

свят 

Взривните работи по възможност 

да не съвпадат с периода на 

размножаване на фауната (края на 

м.април – м.май) 

Опазване на 

животинския свят 

през 

размножителния 

период 

На КК; за периода 

края на м.април – 

м.май 

Да се отчете в 

календарния план за 

строителство за периода 

края на м.април – м.май 

Изпълнителят 
Строителен надзор, 

РИОСВ 

Да се осигури подаване на 

екологичното водно количество 
от подходяща височина на 

водовземната кула (не по-голяма 

от 10 m) 

 

Да се осигури 

подходящо качество 

на водата под 

язовира (t) за риби 
и другите водни 

обитатели 

Водовземна кула; 
при монтажните 

работи по кулата 

Включени в стойността 

на проекта 
Изпълнителят Строителен надзор 

Ландшафт 

Да се изпълни ландшафтно 

устройствен план на територията 

Добро 

вкомпаниране на 

обекта в ландшафта 

На всички засегнати 

от строителството 

терени; в края на 

строителството 

Да се предвидят 

допълнителни средства 

при актуализиране на 

проекта 

Изпълнителят 

Строителен надзор, 

РИОСВ, еколог на 

община Рудозем 

Да се извърши в края на 
строителството рекултивация на 

засегнатите терени извън 

Възстановяване на 
засегнатите площи 

извън съоръженията 

На всички засегнати 
от строителството 

терени; в края на 

Включени в стойността 

на проекта 
Изпълнителят 

Строителен надзор, 
РИОСВ, еколог на 

община Рудозем 
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Въздействие 

върху 

Мярка за намаляване на 

въздействието 
Екологичен ефект 

Място и време за 

изпълнение 

Средства за 

осъществяване 

Отговарящ за 

изпълнението 

Изпълняващ контролни 

функции 
1 2 3 4 5 6 7 

съоръженията строителството 

 

Сградата на ПСПВ и 
административната сграда на 

короната на стената да се 

изпълнят с подходящо цветово 

оформление и архитектурно 

решение 

Добро визуално 

въздействие на 

обектите 

Яз.стена, ПСПВ; по 

време на 

строителството 

Да се предвидят 

допълнителни средства 

при актуализиране на 

проекта - 50 000 лв 

Изпълнителят Строителен надзор 

В края на строителството да се 

извърши ремонт на засегнатия 

участък от републиканската пътна 

мрежа 

Възстановяване на 

доброто състояние 

на републиканската 

пътна мрежа за 

нормално 

обезпечаване на 

трафика (при 
регистрирани щети 

от строителството) 

Републиканската 

пътна мрежа; в края 

на строителството 

Средствата да се 

предвидят при 

актуализация на проекта 

за яз.стена - 700 000 лв 

Изпълнителят 

Строителен надзор, 

Републиканска пътна 

инфраструктура 

Здравен 

фактор 

За строителните работници и 

водачите на МПС на язовирната 

стена да се осигурят подходящи 

санитарно-битови условия, 

работно облекло, лични 

предпазни средства и режим на 

труд и почивка 

Осигуряване на 

здравословна 

работна среда и 

опазване на 

здравето и живота 

на строителните 

работници 

На строителните 

площадки на 

яз.стена и ПСПВ, 

КК; постоянно 

Включени в стойността 

на проекта 
Изпълнителят 

Строителен надзор, 

РИОКОЗ 

По време на експлоатация 

Води 

За отпадъчните води от ПСПВ да 

се съблюдава проекта за 

заустването им след третиране 

Опазване чистотата 

на водите на 

р.Искрец 

ПСПВ; постоянно 
Включени в стойността 

на проекта 

Експлоатационно 

звено 
Собственикът, РИОСВ 

Да се стационират химически 

тоалетни по време на 

експлоатация или да се предвиди 

пречистване на отпадъчните води 

Опазване чистотата 

на водите на 

язовира и р.Искрец 

За 

експлоатационния 

персонал на яз.стена 

и ПСПВ; постоянно 

Средства съобразно 

договора с фирмата за 

поддръжка 

Експлоатационно 

звено 
Собственикът, РИОСВ 

Почви Да се извършват редовни огледи Овладяване на Акваторията на Включени в стойността Експлоатационно Собственикът, РИОСВ, 
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Въздействие 

върху 

Мярка за намаляване на 

въздействието 
Екологичен ефект 

Място и време за 

изпълнение 

Средства за 

осъществяване 

Отговарящ за 

изпълнението 

Изпълняващ контролни 

функции 
1 2 3 4 5 6 7 

на акваторията на езерото за 

развитие на абразия и срутищни 
процеси 

абразията и 

срутищата против 
увеличаване на 

наносите в езерото 

езерото; съгласно 

програмата за 
наблюдение и 

измервания 

на проекта в програмата 

за наблюдение и 
измервания  

звено БД 

“Източнобеломорски 
район” гр.Пловдив 

Отпадъци 

Да се изпълняват изискванията на 

Закона за управление на 

отпадъците 

Изпълнение на 

изискванията на 

Закона против 

замърсяване на 

компонентите на 

околната среда и 

опасност за 

човешкото здраве 

Административна 

сграда на 

експлоатацията на 

яз.стена и ПСПВ; 

постоянно 

Средства съобразно 

количествата на 

отпадъците, 

разположението на 

депата и договора с тях 

Експлоатационно 

звено 
Собственикът, РИОСВ 

Здравен 
фактор 

Експлоатационният персонал па 

ПСПВ да е осигурен с 
необходимите средства за защита, 

включително при аварии 

Осигуряване на 

здравословни 

условия на труд и 
опазване на живота 

на 

експлоатационния 

персонал 

ПСПВ; постоянно 
Включени в стойността 

за експлоатация 
Експлоатационно 

звено 
Собственикът, 
РИОКОЗ 

Безопасност 

на 

язовирната 

стена 

Изпълнение на Наредба 

13/2004 год., Инструкциите за 

експлоатация и План за действия 

при кризи 

Безопасност в 

експлоатационни 

условия на 

язовирната стена и 

съоръженията към 

нея при природни 

бедствия 

За язовирната стена 

и ПСПВ; постоянно 

Включени в стойността 

за експлоатация 

Експлоатационно 

звено 

Собственикът, РИОСВ, 

БД 

“Източнобеломорски 

район” гр.Пловдив, 

Гражданска защита 

към Министерството 

на извънредните 

ситуации 
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ААннеекксс  33..      ППллаанн  ззаа  ЕЕККООЛЛООГГИИЧЧЕЕНН  ммооннииттооррииннгг  

 

Въздействие върху 
Какъв параметър трябва да 

контролира 

Къде трябва да се 

контролира 

параметъра 

Как трябва да се 

контролира 

параметъра (вид, 

оборудване за 

мониторинг) 

Кога трябва да се 

контролира 

параметъра (честота 

на измерване или 

периодичност 

Необходими 

средства 

(стойност) 

Организация, 

отговаряща за 

мониторинга 

1 2 3 4 5 6 7 

По време на строителство 

Атмосферен въздух 

Прах, газово замърсяване от 

строителната механизация и 

транспорта 

На строителните 

площадки и 

пътните трасета 

Инспекция. 

Измерване от 

акредитирана 

лаборатория 

Периодични 

проверки, експресен 

контрол по сигнал 

По цени на 

акредитираната 

лаборатория за 

експресен 

контрол 

Изпълнителят, 

Строителен надзор, 

РИОСВ, РИОКОЗ, 

еколог на община 

Рудозем 

Прах, газово замърсяване от 

строителната механизация и 
транспорта 

с.Пловдивци 

Измерване от 

акредитирана 
лаборатория 

Периодични 

проверки, експресен 
контрол по сигнал 

По цени на 

акредитираната 

лаборатория за 
експресен 

контрол 

Изпълнителят, 

Строителен надзор, 

РИОСВ, РИОКОЗ, 
еколог на община 

Рудозем 

Води 

Замърсяване на води при 

неспазване на предвидените 

мерки 

Под яз.стена и 

ПСПВ 

Наблюдение, 

пробовземане 

Постоянно. При 

инциденти 

По цени на 

акредитираната 

лаборатория 

Изпълнителят, 

Строителен надзор, 

РИОСВ, еколог на 

община Рудозем 

Почви 
Евентуални утечки и аварийни 

разливи 

На местата на 

инцидента 
Наблюдение Постоянно 

Средства за 

дезактивиране 

по реални 

обеми 

Изпълнителят, 

Строителен надзор 

Шум 

Шум 
На строителните 

площадки 

Контролно замерване 

от акредитирана 

лаборатория 

Периодични 

проверки 

По цени на 

акредитираната 

лаборатория за 

експресен 
контрол 

Изпълнителят, 

Строителен надзор, 

РИОСВ, еколог на 

община Рудозем 

Шум с.Пловдивци 
Контролно замерване 

от акредитирана 

Периодични 

проверки експресен 

По цени на 

акредитираната 

Изпълнителят, 

Строителен надзор, 
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Въздействие върху 
Какъв параметър трябва да 

контролира 

Къде трябва да се 

контролира 

параметъра 

Как трябва да се 

контролира 

параметъра (вид, 

оборудване за 

мониторинг) 

Кога трябва да се 

контролира 

параметъра (честота 

на измерване или 

периодичност 

Необходими 

средства 

(стойност) 

Организация, 

отговаряща за 

мониторинга 

1 2 3 4 5 6 7 

лаборатория контрол по сигнал лаборатория за 

експресен 

контрол 

РИОСВ, РИОКОЗ, 

еколог на община 

Рудозем 

Отпадъци 

Събиране, временно съхранение, 

транспортиране и депониране на 

отпадъците 

На определени в 

Плана за 

управление на 

отпадъците места 

Наблюдение Постоянно 
Не изисква 

средства 

Изпълнителят, 

Строителен надзор, 

РИОСВ, еколог на 

община Рудозем 

Растителен свят 

Окончателно саниране на 

ложето на езерото 
Ложето на езерото Наблюдение 

Постоянно при 

извършване на 

дейността 

Не изисква 

средства 

Изпълнителят, 

Строителен надзор, 

РИОСВ 

Рекултивация 

Предвидените 

терени, засегнати 
от строителството 

Наблюдение 

Постоянно при 

извършване на 
дейността 

Не изисква 

средства 

Изпълнителят, 

Строителен надзор, 

РИОСВ, БД 
“Източнобеломорски 

район” гр.Пловдив 

Животински свят Взривни работи Каменна кариера Инспекция 
В периода края на 

м.април – м.май 

Не изисква 

средства 

Изпълнителят, 

Строителен надзор, 

РИОСВ 

Здравен фактор 

Снабдяване на строителните 

работници и механизаторите с 

необходимите лични предпазни 

средства 

На строителните 

площадки 
Инспекция Постоянно 

Не изисква 

средства 

Изпълнителят, 

Строителен надзор, 

РИОКОЗ 

По време на експлоатация 

Атмосферен въздух. 

Климат 
Метеорологични фактори 

Метеорологична 

станция в близост 

до яз.стена над 

кота водно ниво в 

езерото 

С монтираната 

апаратура 

Постоянно по 

разработена 

програма 

Включени в 

проекта 

Експлоатационно 

звено 

Води Приток към язовира Водочетен пост 
Съгласно Програмата 

за наблюдения и 

измерване  

Постоянно три пъти 
дневно 

Включени в 
стойността на 

проекта 

Експлоатационно 
звено 
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Въздействие върху 
Какъв параметър трябва да 

контролира 

Къде трябва да се 

контролира 

параметъра 

Как трябва да се 

контролира 

параметъра (вид, 

оборудване за 

мониторинг) 

Кога трябва да се 

контролира 

параметъра (честота 

на измерване или 

периодичност 

Необходими 

средства 

(стойност) 

Организация, 

отговаряща за 

мониторинга 

1 2 3 4 5 6 7 

Изпускане от водовземната кула 

на минимален отток (екологични 

води) 

Мерен профил 

Съгласно 

изискванията за 

измерване 

Периодично 

Да се включи в 

актуализацията 

на проекта  

Експлоатационно 

звено 

Качество на водата в 

язовирното езеро и 

контрол за поява на 

еутрофикация 

По посочени в програмата за 

мониторинг параметри – 

хидрохимически, 

бактериологични и 

хидробиологични показатели 

На различни 

профили и нива в 

язовирното езеро 

Съгласно програмата 

за контрол 

Съгласно програмата 

за контрол 

По цени на 

акредитирана 

лаборатория 

 

Експлоатационно 

звено, РИОКОЗ, ВиК 

Смолян, МОСВ 

(ИАОС) ако се 

включва в 

Националния 

мониторинг 

Безопасност на 
язовирната стена и 

оглед на 

акваторията 

Изпълнение на Програмата за 

наблюдение и измерване 

В Централна 
измервателна 

станция и по 

бреговата линия 

Съгласно 
предписанията на 

КИС и огледи 

Съгласно 
Програмата за 

наблюдения и 

измерване 

Включени в 
стойността на 

проекта 

Експлоатационно 

звено 

Качество на 

постъпващата и 

подадената вода към 

водоснабдителната 

система от ПСПВ 

Съгласно Програмата за 

наблюдаваните параметри 

На вход и изход на 

ПСПВ 

Съгласно Програмата 

за измервания 
Постоянно 

Включени в 

стойността на 

проекта 

Експлоатационно 

звено, РИОКОЗ, ВиК 

Смолян 

Качество на 

утайките от 

каловите полета на 

ПСПВ 

По посочени в Програмата за 

контрол параметри 

На каловите 

полета 

Съгласно Програмата 

за контрол 

Периодично до 

изясняване на 

възможността за 

използването им 

Включени в 

стойността на 

проекта 

Експлоатационно 

звено, РИОСВ, 

РИОКОЗ 

 
 

 

  

 



 

 

ААннеекксс  44      ММееттооддииккии  ии  ииззттооччнниицции,,  ииззппооллззввааннии  вв  ДДооккллааддаа    

ззаа  ООццееннккаа  ннаа  ввъъззддееййссттввииееттоо  ввъъррххуу  ооккооллннааттаа  ссррееддаа  

 
 

1. 
Национална стратегия за използване на водните ресурси и опазване на водите в 

Р.България, 1995 год. – МОСВ, р-л Р.Николаева 

2. 
Генерални схеми за използване на водите в районите за басейново управление на 
Р.България, София, юли 2000 год. – МОСВ – ИВП – БАН 

 

Том I.  “Обща информация, методически основи и принципни постановки, общи оценки и 

основни резултати” 
Част VIII.  Оценка на водните обеми за съхранение на речните екосистеми, р-л 

Р.Николаева 

7.4.  Методика за оценка на водите за съхранение на речните екосистеми 

 
Том IV.  Източнобеломорски район 

3.  Генерална схема за използване на водите на поречието на р.Арда 

3. 
Зарбова К. и кол., Оценка на някои екологически изменения при нарушаване режима на 

речния отток в поречията на Янтра и Осъм, НВИЦ на КОПС, С., 1989. 

4. 

Захариева В., Математически модел за определяне на оводнителното водно количество, 

Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия, том ХLI, свитък 

“Хидротехника” 2003/04 С., 2004. 

5. 
Методика за балансово изчисление на замърсителите, изхвърляни в атмосферата, 
2000 год. – МОСВ  

6. Нормативи Евро-3 на ЕС за емисии на вредни вещества от автомобилния транспорт 

7. 
Изследване на геодинамичните процеси в района на яз.”Г.Димитров” и оценка на 

антропогенното влияние върху тях, 1984-1990 год. 

8. 

Концепция и програма за изследване на големите язовири в България, Национална 

конференция “Състояние на околната среда в НРБ и прогноза на нейното изменение, 

София, 1990 год., НАЦИД № 18, стр.7 – Г.Гергов, А.Ценкова, М.Ценев 

9. 

Investigation of the components of the mass-energy exchange within the surface air layer around 
the “Koprinka lake”, A.S.Tzenkova-Bratoeva, J.N.Ivancheva, and B.Veleva; W.L.Smith and 

Yu.M.Timofeev (Eds.), IRS 2000: Current Problems in Atmospheric Radiation. A.Deepak 

Publishing, Hampton, Virginia, 2001, 1360-1366 pp. 

10. 
Anna Tzenkova, Meteorogical investigation around the mountain reservoir. 24

th
 International 

Conference on Alpine Meteorology (ICAM 1996), Bled, Slovenia, 9-13 September 1996 

11. 
Pehlivanov L. Z. 2000. Ichthyofauna of East Rhodopes (South Bulgaria): Composition and 

Distribution. – Acta Zoologica Bulgarica, 52 (3): 45-53 

12. 
Pehlivanov L., Vassilev, M. 2003. Feeding of Age-1 Perch (Perca fluviatilis) with a View to the 
Diurnal Dynamics of its Distribution in the Alexander Stamboliiski Resevoir, Bulgaria. – Acta 

Zoologica Bulgarica, 55 (2): 81-90 

13. 
Vassilev, M., L. Pehlivanov. 2005. Checklist of the Bulgarian Freshwater Fishes. – Acta zool. 
Bulgarica, 57 (2): 161-190 

14. 

ПРОЕКТ No: 33627: ОПАЗВАНЕ НА СВЕТОВНО ЗНАЧИМОТО БИОЛОГИЧНО 

РАЗНООБРАЗИЕ В ЛАНДШАФТА НА РОДОПИ ПЛАНИНА 

Отчет по договор № 2005 – 028 – POG “Проучване на биологичното разнообразие в речни 

хабитати в Родопи планина” 

15. 
Бешков В. 1961 Принос към зоогеографското проучване на херпетофауната в България – 
Изв. Зоол.институт и музей Х 373-380 

16. 
Бешков В. 1972 Item III Изследвания върху екологията и разпространението ХХХVІ 125-

136 

17. 
Бешков В. 1985 Земноводни. Влечуги – В: Червена книга на НРБългария т.ІІ Животни 32-

41 

18. 
Casc J-P et all 1997 Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe Paris Soc Europe Herpetol and 

Mus.Nat.Hist Natur 1-493 for Bulgaria – Beshkov V. 

19. Бешков В., К.Нанев 2002 Земноводни и влечуги в България Пенсофт сс 1-120 



 

 

20. 
Петров Б., П.Стоев, В.Бешков 2001 Преглед на видовия състав и разпространението на 

земноводни (Amphibia) и влечугите (Reptilia) в източните Родопи 

21. 

Beltcheva, M., R. Metcheva. 1996. Methods for estimation the food eaten, the place and 

functional role of small mammals in ecosystems. “National Parks and their role in biodiversity 
protection on Balcan Peninsula.”, Ohrid, 143-146 

22. 

Metcheva, R., A. Artinian, E. Nikolova, M. Belcheva, R. Laleva. 1997. Estimation of 

environmental quality using monitor species small mammals from two regions with different 
antropogenic influence in Bulgaria. A. Bioaccumulation of toxic elements and their influence on 

some hystological and hematological indices. Ecomonitoring in Rozhen Srednogorie - Bulgaria. 

Theory and Practice-Ministry of Environment, SDC - Swiss Agency for Development and 

Cooperation. Sofia,113 - 119 

23. 

Мечева, Р., М. Топашка-Анчева, М. Белчева, Цв. Йорданова. 2004. Биоиндикаторни 

възможности на дребни бозайници в зоологичния мониторинг. Лесовъдска мисъл.1, v.10 

(29):135 – 143 

24. 
Chassovnikarova T., R. Metcheva, K.Dimitrov. 2005. Microtus guentheri (Danford & Alston) 
(Rodentia, Mammalia): A Bioindicator Species for Eestimation of Polymetal Dust Emissions 

Influence. Belgian Journal of Zoology 135 (2): 135-137 

25. ОВОС “Каскада Горна Арда”. Орнитофауна, 2001 год. – р-л Р.Николаева 
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ААннеекксс  55      ККллаассииффииккаацциияя  ннаа  ооттппааддъъццииттее    

 

№ Вид отпадък 

Код по 

Наредба № 3 

от 2004 г. 
1. 2. 3. 

І. По време на строителството 

1. Отпадъци от разкриване на добив на неметални полезни изкопаеми 01.01.02 

2. 

Отпадъци от горското стопанство – от изсичане на дървесна 

растителност (белборова култура) на една малка останала площ от и от 

завършване на санирането на язовирното езеро 

02.01.07 

3. 
Отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални материали, 
различни от упоменатите в 01.04.07 

01.04.08 

4. Отпадъчни пясъци и глини 01.04.09 

5. Отпадъци о течни горива - други горива (включително смеси) 13.05.08* 

6. Отработени моторни масла от строителната механизация  13.08.99* 

7. Хартиени и картонени опаковки 15.01.01 

8. Пластмасови опаковки 15.01.02 

9. Опаковки от дървесни материали 15.01.03 

10. Метални опаковки 15.01.04 

11. Композитни/ многослойни опаковки 15.01.05 

12. Смесени опаковки  15.01.06 

13. Стъклени опаковки 15.01.07 

14. 
Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с 

такива 
15.01.10* 

15. Отпадъци от бетон  17.01.01 

16. Отпадъци от керемиди, плочки, фаянсови и керамични материали 17.01.03 

17. Дървесен материал, използван за строителството  17.02.01 

18. Пластмаса, използвана за строителството 17.02.03 

19. Асфалтови смеси, съдъпжащи каменовъглен катран 17.03.01* 

20. 
Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите 

в 17.03.01* 
17.03.02 

21. Смесени метални отпадъци 17.04.07 

22. Кабели, различни от упоменатите в код 17.04.10 17.04.11 

23. Почва и камъни, различни от споменатите в код 17.05.03 17.05.04 

24. Изкопани земни маси, различни от споменатите в код 17.05.05 17.05.06 

25. 
Изолационни материали, различни от упоменатите в кодове 17.06.01 и 

17.06.03 
17.06.04 

26. 
Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 

код 17.08.01* 
17.08.02 

27. 
Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите 

в 17.09.01, 17.09.02 и 17.09.03* 
17.09.04 

28. Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества 20.01.27* 

29. 
Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в код 

20.01.27 
20.01.28 

30. Смесени битови отпадъци 20.03.01 

31. Битови отпадъци, неупоменати другаде 20.03.99 

ІІ. По време на експлоатацията 

32. Смесени метални отпадъци – от ремонтни дейности 17.04.07 

33. Кабели, различни от упоменатите в код 17.04.10 – от ремонтни дейности 17.04.11 
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№ Вид отпадък 

Код по 

Наредба № 3 

от 2004 г. 
1. 2. 3. 

34. 
Изолационни материали, различни от упоменатите в кодове 17.06.01 и 

17.06.03 – от ремонтни дейности 
17.06.04 

35. Втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19.03.06 19.03.07 

36. Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и от решетки 19.09.01 

37. Утайки от избистряне на вода 19.09.02 

38. Отпадъци, неупоменати другаде 19.09.09 

39. Хартия и картон 20.01.01 

40. Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 20.01.21* 

41. 
Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества от 
ремонтни дейности и поддръжка 

20.01.27* 

42. 
Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в код 

20.01.27* от ремонтни дейности и поддръжка 
20.01.28 

43. Пластмаси  20.01.39 

44. Метали  20.01.40 

45. Смесени битови отпадъци 20.03.01 

46. Битови отпадъци, неупоменати другаде 20.03.99 
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ННооррммааттииввннии  ддооккууммееннттии  

 

1. 
Закон за опазване на околната среда (ДВ бр.91/25.09.2002 г. изменение и допълнение до 

94/2008 г.) 

2. Закон за водите (ДВ бр. 67/01.09.1999 г. изменение и допълнение до 70/2008 г.). 

3. Закон за биологичното разнообразие (ДВ бр. 77/09.08.2002 г. изм. и доп. до 94/2007 г.). 

4. Закон за рибарството и аквакултурите (ДВ  бр. 41/24.04.2001 г. изм. и доп. до 108/2006 г.). 

5. Закон за управление на отпадъците (ДВ бр. 86/2003 г. изм. и доп. до 34/2006 г.). 

6. Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС ДВ бр.3/10.01.2006 г.). 

7. Закон за горите (ДВ бр. 125/1997 г. изм. и доп. бр.6/2009 г.). 

8. Закон за защита от шума в околната среда (ДВ бр.74/2005, изм. и доп. бр.30/2006 год.) 

9. Закон за атмосферния въздух (ДВ бр.45/1996 ...... бр.6/2009 год.). 

10. Червена книга на НР.България т.2 – 1985 г. 

11. 
Конвенция на ООН за опазване на  биологичното разнообразие (в сила в България от 

16.07.1996 г. – ДВ бр. 19/1999 г.). 

12. 
Заповед № РД-272/03.05.2001 г. за категоризация на повърхностните води във водните 

обекти или в части от тях – МОСВ. 

13. Наредба № 3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/25.05.2004 г.). 

14. 
Наредба № 04/2/26.02.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия 
на труд при извършване на строителни и монтажни рабати (ДВ бр. 37/04.05.2004 г.). 

15. 

Решение 122 на МС/02.03.2007 г. за приемане на списък на защитените територии за 

опазване на дивите птици и на списъка на защитените зони за опазване на природните 

местообитания на дивата флора и фауна. 

16. Закон за регулиране на водоснабдителни и канализационни услуги 2005 г. 

17. 
Наредба № 13/2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на 

язовирни стени и съоръжения към тях – МОСВ, МЗ, МРРБ. 

18. 
Наредба № 9/16.03.2001 г. на МЗ, МРРБ и МОСВ за качество на водите предназначени за 
питейно-битови цели. 

19. 

Наредба № 3/16.10.2000 г. на МОСВ, МЗ и МРРБ 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 за минерални води използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди. 

20. 
Наредба № 5/08.11.2000 г. на МОСВ за реда и начина за създаване  на мрежите и дейността 
на Националната система за мониторинг на водите 

21. 

Наредба № 10/03.07.2001 г. на МОСВ за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни 

води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови 

източници за замърсяване. 

22. Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда – МЗ, МОСВ (ДВ бр. 58/2006 г.). 

23. Наредба № 7/24.08.2005 г. за хигиенни изисквания за здравна защита на селищната среда. 

24. 
Наредба № 14/1995 г. изменение и допълнение до 2007 г. на МЗ и МОСВ на ПДК във въздуха 

на населените места. 

25. 

Наредба № 26/01.10.1996 г. (изменение и допълнение до 2007 г.) за рекултивация на 

нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи и оползотворяване на хумусния 

пласт. 

26. Техническо ръководство за опасни вещества – МОСВ, 2003 г. 

27. Норми за оразмеряване на насипни язовирни стени 1986 год. БСА кн.1 и 6 

28. 
Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения. Основни положения 1985 год. БСА 

кн.11/85 

29. 
Норми за натоварване и въздействия на хидротехнически съоръжения от вълни, лед и 
плавателни съдове (1988 г.) 
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30. Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (БСА бр.1/1989 г.) 

31. 

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(ДВ бр.73/2007 год.) 

32. 
Директива 92/43 на ЕЕС на Съвета за съхранение на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна 

33. Директива 79/409 на ЕЕС на Съвета за опазване на дивите птици 

34. Закон за защитените територии (ДВ, бр. 133 от 1998 г., изменение и допълнение до 2007 г.). 
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ПП  РР  ИИ  ЛЛ  ОО  ЖЖ  ЕЕ  НН  ИИ  ЯЯ  
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ФФооттооммааттееррииааллии  

 

Общ поглед към язовирната стена и пречиствателната станция за питейни води  

 

Поглед от стената към долния участък и пречиствателната станция за питейни води 

 

Оглед на терена 
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Поглед към преливника и водовземната кула 

 

Поглед към основния изпускател и енергогасителя 

    

Контролно-измервателна система 
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Поглед към каменната кариера 

 

Поглед към пречиствателната станция за питейни води 

    

Поглед към водопровода на съществуващото водоснабдяване на течащи води 
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Р. Пловдивци по време на маловодие 

 

Поглед към с. Пловдивци 
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Изглед от гр. Рудозем 
 

 

 

   
 

Изглед от гр. Мадан 

 



 

 

 

 

 
 

ППРРООЕЕККТТИИ  ЗЗАА  ЯЯЗЗООВВИИРР  ““ППЛЛООВВДДИИВВЦЦИИ””  

 

 

1. Предварителни проучвания – “Водоканалинженеринг” ЕООД – 1982-1992 г. 

2. Технически проект - “Водоканалинженеринг” ЕООД – 1993 г. 

3. Доработки към техническия проект - “Водоканалинженеринг” ЕООД – 1993-1995 г. 

4. Проект за ПСПВ - “Водоканалинженеринг” ЕООД – 1985 г.  

5. Актуализация на проекта за язовирната стена и за ПСПВ - “Водоканалинженеринг” ЕООД 

– 2000 г. 

6. Резултати от анализ на водите 

 



 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 


