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Увод 

Настоящото Задание за обхват и съдържание на ОВОС е изготвено в съответствие с 

чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 

г.), на основание чл. 95, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр. 

91/2002, посл. изм. и доп. ДВ бр. 22/2014 г.) и във връзка с Писмо на МОСВ, изх. № 

ОВОС-29/27.05.2014 г. (Приложение № 1). Заданието се отнася за инвестиционното 

предложение за „Доизграждане на АМ „Хемус” (Ябланица - Белокопитово)”, 

възложител на което е Национална компания  „Стратегически инфраструктурни проекти”  

(НКСИП). 

Заданието за обхват и съдържание на ОВОС включва информация за провеждане 

на консултации относно обхвата и съдържанието на ОВОС на инвестиционно 

предложение за „Доизграждане на АМ „Хемус” (Ябланица - Белокопитово)” със 
специализирани ведомства, представители на засегнатата общественост, в т.ч. и 

неправителствени организации, в съответствие с чл. 9, ал. 1 и ал. 4 от Наредба за 

условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. 

Информацията, получена при консултациите по чл. 9, на основание чл. 10, ал. 2 от 

Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС, ще бъде използвана за допълване 

при необходимост на Заданието за обхват и съдържание на ОВОС. По допълненото 

Задание Възложителят ще проведе консултации с компетентния орган по околна среда 

(МОСВ) и с Министерството на здравеопазването на основание чл. 10, ал. 5 и ал. 7 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, след което ще бъде изготвен 

окончателен вариант на Задание за обхват и съдържание на ОВОС. 

В доклада за ОВОС и окончателния вариант на Задание за обхват и съдържание на 

ОВОС ще бъдат отразени и съобразени направените бележки и препоръки от проведените 

консултации, в т.ч. и на компетентните органи, по обхвата и съдържанието на ОВОС. 

При работата по доклада за ОВОС ще бъдат съобразени относимите към 

инвестиционното предложение условия и мерките от Становище по ЕО № 1-1/2010 г., с 

което е съгласуван Общ генерален план за транспорта. 

 

С писмо изх. № ОВОС-29/27.05.2014 г. МОСВ е постановил да се изготви и Доклад 

за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на инвестиционното предложение върху 

предмета и целите на засегнатите защитени зони, които попадат в обхвата на трасето, по 

варианти: син вариант (В1) и син подобрен вариант (В1А): 

• BG0001036 „Български извор” за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна; 

• BG0002109 „Васильовска планина” за опазване на дивите птици; 

• BG0000615 „Деветашко плато” за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна; 

• BG0002102 „Деветашко плато” за опазване на дивите птици; 

• BG0000240 „Студенец” за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна; 

• BG0000240 „Студенец” за опазване на дивите птици; 

• BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна. 

Като отделно самостоятелно приложение към доклада за ОВОС ще бъде приложен 

и ДОСВ на инвестиционното предложение върху предмета и целите на засегнатите 

защитени зони, в съответствие с чл. 12, ал. 2, т. 6 от Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда. 

 

Изработването на Заданието за обхват и съдържание на ОВОС, както и изготвянето 

на ДОВОС, е възложено от НКСИП на ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София. 
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Данни за Възложителя 

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП) 

ЕИК: 202062287 

 

Пълен пощенски адрес:  

гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9 

Телефон, факс и е-mail:  

Телефон: 0884/420751 

e-mail: office@ncsip.bg 

 

Изпълнителен директор: инж. Асен Антов 

 

Лице за контакти:  
Николай Недялков 

Телефон: 0889 32 32 65 

e-mail: n.nedyalkov@ncsip.bg 

 

1. Характеристика на инвестиционното предложение 

1.А. Описание на физичните характеристики на инвестиционното 

предложение и необходими площи (като усвоени терени, земеделска земя, горски 

площи, други) по време на фазата на строителство и фазата на експлоатация 

Трасето на АМ „Хемус“ е част от Европейската пътна мрежа от връзката с коридор 

IV на запад до коридор IX в близост до Велико Търново. Реализирането на магистралата 

ще даде възможност за връзка на източните и западни части на България с 

Трансевропейската мрежа. АМ "Хемус" се разглежда като стратегически проект, под 

чието въздействие се очаква да се ускори процесът на икономическо и социално 

сближаване на регионално ниво. АМ „Хемус” е предвидена да свързва столицата на 

страната - София с морската ни столица - Варна и да дублира първокласните пътища Е70 

от Варна до Шумен, Е772 от Шумен до Ябланица и Е83 от Ябланица до София. 

Автомагистрала „Хемус“ ще бъде източно-западната връзка в Северна България и с 

пристанище Варна, което е ключово място за търговия с Украйна, Русия и Турция. 

Очакваната дължина на магистралата е около 420 км. Към момента в експлоатация 

са участъците "пътен възел "Яна" - околовръстен път на София – Ябланица" и "с. 

Белокопитово - Шумен - Варна" с обща дължина от около 170 км.  

Във физикогеографско отношение неизграденият участък на АМ „Хемус” 

преминава през две физикогеографски области: Предбалканско-Източностаропланинска 

(Южна нископланинска и Северна хълмисто-ридова подобласти) и Дунавска равнина 

(Западна Дунавска и Източна Дунавска подобласти). 

Неизградената част от АМ „Хемус”, предмет на процедурата по ОВОС, започва от 

гр. Ябланица, Ловешка област - на запад и завършва при с. Белокопитово, Шуменска 

област - на изток, като свързва вече изградените участъци в западния и източния край на 

автомагистралата. Дължината на неизграденото трасе е около 252 км. 

Инвестиционното предложение е разделено по приоритетност на три етапа: 

 Първи етап - започва от връзката на изградената част от магистралата след гр. 

Ябланица до пресичането с път II-35 (Никопол - Плевен - Ловеч - Троян - Кърнаре), с 

дължина около 60 км; 

 Втори етап - започва след пътен възел с път II-35 до пресичане с път Е-85 (Русе - 

Кърджали - Подкова), с дължина около 85 км; 

 Трети етап - започва след пътен възел с път Е-85 и завършва при източната част 

от АМ „Хемус“, която е в процес на изграждане, с дължина около 110 км. 
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През месец юли 2013 г. между НКСИП и Управляващия орган на ОП "Транспорт" 

2007-2013 г. е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

проект № BG161PO004-2.0.01-0018 за „Подготовка за доизграждане Автомагистрала 

„Хемус“. Всички дейности са финансирани от Оперативна програма "Транспорт" 2007 - 

2013 г. със средства от Кохезионния фонд.  

Предвижданията са строителството на АМ „Хемус” да бъде възлагано и 

извършвано по отделните етапи, като строителството на първи етап се предвижда да бъде 

финансирано като приоритетна допустима дейност по Оперативна програма „Транспорт и 

транспортна инфраструктура” в  програмен период 2014-2020 г.  

Като първи етап от подготовката за доизграждане на автомагистралата са 

възложените от НКСИП предпроектни проучвания с цел подобряване на предишни 

проектни варианти за доизграждане на автомагистралата. Въз основа на мултикритериен 

анализ по финансови, икономически и екологични критерии, предпроектните проучвания 

от 2013 г. предлагат две Алтернативи за избор на трасе за доизграждане на 

автомагистралата: Вариант „син” (В1/1992 г.) и Вариант „син подобрен” (В1А/син 

пунктир/2013 г.). 

 Подготовката на проектната документация също е предвидено да става по етапите, 

описани по-горе. Към момента на изготвяне на настоящия вариант на Заданието от страна 

на НКСИП е възложено изготвянето на идейни проекти на етап 1, изпълнението на което е 

в напреднала фаза, както и на етап 2, изпълнението на което е в начална фаза. За етап 3 

предстои сключване на договор с изпълнител за изготвяне на идейни проекти. 

 

През 2014 г., след извършената от МОСВ проверка на допустимост спрямо режими 

на защитени територии и дадени указания в писмо на МОСВ с изх. №№ ОВОС-

29/27.05.2014 г.; НСЗП-155/27.05.2014 г., НКСИП актуализира вариант „син”, като 

измества следата на трасето извън границите на три защитени територии: ЗМ „Шумата”; 

ЗМ „Орниците” и ЗМ „Дългата бара-паметника”.  

 

Инвестиционното предложение за доизграждане на АМ „Хемус”, предмет на 

процедурата по ОВОС, е представено в две алтернативи (Алтернатива В1 и Алтернатива 

В1А), които включват общо и трите обособени етапа, описани по-горе. Алтернативите 

преминават през следните общини: общини Ловеч, Ябланица, Луковит, Летница, Тетевен, 

Угърчин - Област Ловеч; община Плевен - Област Плевен; общини Велико Търново, 

Горна Оряховица, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол - Област Велико 

Търново; община Лозница - Област Разград; община Бяла - Област Русе; общини 

Попово, Търговище - Област Търговище; община Шумен - Област Шумен. 
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Схема на трасето, по Алтернатива В1 („син”)  

и Алтернатива В1А („син пунктир”) 

 

Алтернатива B1 (син вариант, актуализиран) и Алтернатива B1A (син подобрен 

вариант/син пунктир), предмет на инвестиционното предложение, ще бъдат наричани 

за краткост Алтернатива B1 и Алтернатива B1A. Описанието на алтернативите и 

степента на подробност на данните в настоящия вариант на Заданието 

съответства на нивото, на което се намира проучването и проектирането на 

отделните обособени етапи от проекта за доизграждане на АМ „Хемус“. 
 

Алтернатива B1 
Началният километраж на Алтернатива B1 е при временна връзка „Пролог” (км 

78+940) и съвпада с края на изпълнения участък от АМ „Хемус” при гр. Ябланица. 

Направлението се развива по северозападните и основно по северните предпланински 

склонове на Стара планина. 

При км 88+329 се пресича р. Вит, а при км 89+004 - път III-305. След км 92+822.75 

трасето на синия вариант преминава южно от с. Торос, в близост до път III-305, обхожда 

северно гр. Угърчин и под с. Дерманци, при км 100+080 се реализира пътен възел. След 

това, преминавайки южно спрямо с. Садовец, с. Бежаново и с. Беглеж, трасето 

преминава южно от защитена местност „Дългата бара – паметника” и стига до 

следващия пътен възел при км 120+040, северно от с. Катунец. Трасето преминава южно 

от с. Ласкар и северно от с. Баховица и с. Николаево, за да стигне до пътния възел с път II-

35 при км 137+080, северно над гр. Ловеч .  

След пътния възел северно над гр. Ловеч с път II-35 при км 137+080, трасето 

преминава южно от защитена местност „Орниците”. По-нататък трасето обхожда 

северно с. Слатина и с. Дойренци и южно с. Владиня и гр. Пордим, до следващия пътен 

възел при км 152+030. Северно от гр. Троян и южно от с. Александрово е пътния възел с 

път III-353 при км 160+010.  
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Трасето продължава да се развива южно от с. Чавдарци и северно спрямо с. Горско 

сливово и с. Кърпачево, за да се стигне до пътен възел при с. Крушуна и гр. Летница на км 

169+040. След това то преминава южно от защитена местност „Шумата”. 

Трасето продължава преминавайки северно над с. Върбовка и гр. Павликени до 

пътния възел с път III-525 за гр. Свищов на км 193+065. Преминавайки между с. 

Паскалевец и с. Самоводене се стига до пътния възел с път III-504 за гр. В. Търново при 

км 213+090, а малко след това южно от с. Куцина е пътния възел с път I-5 при км 222+075. 

Обхождайки от север с. Драганово и с. Сушица, при км 234+030 е реализиран пътен възел 

с път III-409. След това трасето преминава над с. Горски Сеновец и под с. Камен, за да 

стигне до следващия пътен възел при км 243+015. Продължавайки с обход северно на с. 

Посабина е реализиран пътен възел южно от с. Ковачевец при км 257+060 с път II-51 за гр. 

Попово. Преминавайки северно от гр. Попово и на юг от гр. Опака и с. Садина при км 

268+070 е пътният възел с III-204 на север за гр. Разград. Продължавайки между с. 

Кръшно, с. Маково и с. Чудомир от една страна и с. Дралфа, с. Голямо Соколово и с. 

Бистра от друга, се стига до пътен възел за гр. Търговище и гр. Разград при км 291+040 с 

път II-49. Южно от с. Макариополско и северно от гр. Търговище е реализиран 

последният пътен възел при км 303+050, след което трасето обхожда северно с. Черенча и 

с. Градище, за да се включи в изграждания в момента участък от АМ „Хемус” при с. 

Белокопитово.  

Инвестиционният проект включва съоръжения, като: пътни възли, мостове над 

реки, надлези над ж.п. линии, подлези за селскостопански пътища, водостоци и др. 

Проектът предвижда реконструкции на инженерни мрежи. Вариантът пресича 

съществуващи ж.п. линии: ж.п. линия „София - Г. Оряховица - Варна”, ж.п. линия – 

разпределителна „Ресен - Самоводене” и ж.п. линия „Русе - Г. Оряховица”. 

 

Основни характеристики и технически параметри  

• Дължина на трасето – около 252.400 км 

• Проектна скорост 120 км/ч 

• Габарит А 29, както следва: 

- ленти за движение - 2 х 2 х 3.75 м. 

- ленти за аварийно спиране - 2 х 2.50 м 

- водещи ивици с асфалтова настилка – 2 х 2 х 0.75 м 

- средна разделителна ивица– 3.50 м 

- банкети – 2 х 1.25 м. 
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Схема на трасето, по Алтернатива В1 

    

 Алтернатива B1А 

Алтернатива В1А в основната си част следва трасето на Алтернатива В1, като при 

проектирането му е изискано да засяга в минимална степен защитени зони и да не засяга 

защитени територии. Алтернатива В1А включва три нови участъка, където трасето се 

отделя от Алтернатива В1.  

Първия участък е в Първи Етап, който се отклонява след пресичането с път III-305 

на В1 в източна посока, за да може след пресичането на път III-307 да обходи южно 

защитени зони и защитени територии при Драгана, Катунец и Николаево. 

Вторият участък, където трасето се отделя от Алтернатива В1, е във втори Етап, 

който се отклонява, който преминава северно от Слатина и Дойренци, а южно от Владиня 

и Пордим, за да се отклони малко преди Александрово на север от Вариант В1 при км 

155+318 и по този начин да се избегнат защитени зони и защитени територии на юг от 

Александрово, Чавдарци и Крушуна. Новият участък е с дължина 23.117 км и се включва 

отново към Вариант В1 на север, в участъка между Крушуна и Върбовка при км 178+345. 

Третия участък където трасето се отделя от Алтернатива В1 е също във втори Етап, 

който осъществява по-добро преминаване през р. Янтра веднага след възела с път I-5 

северно от с. Крушето.  

 

Основни характеристики на трасето на Алтернатива В1А 

 Дължина на трасето 252 км 

 Проектна скорост 120 км/ч и 140 км/ч 

 Габарит А 29, както следва: ленти за движение - 2 х 2 х 3.75 м; ленти за 

аварийно спиране- 2 х 2.50 м; водещи ивици с асфалтова настилка – 2 х 2 х 0.75 

м; средна разделителна ивица– 3.50 м; банкети – 2 х 1.25 м. 

 

Ситуационно разположение и основни технологични характеристики на 

трасето в първи Етап – въз основа на одобрен от Възложителя концептуален проект: 
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Първи Етап от АМ „Хемус” (Ябланица - Белокопитово) започва от км 78+500 - АМ 

„Хемус” и завършва до км 139+500 - път II-35. Общата дължина на първи Етап е 61 км. 

Първи Етап е разделен на два участъка.  

Участък 1 започва от км 78+500 - АМ „Хемус” и завършва до км 101+800 - път III-

307. Общата дължина на отсечката е 23.300 км.  

Участък от км 78+500 до км 81+000 

Участъкът е разработен в ситуация за проектна скорост 120 км/ч. За участъка има 

извършени отчуждения, отразени в Картата на възстановената собственост за землището 

на гр. Ябланица. Участъкът от км 78+500 до км 78+800 е изпълнен, като в по-голямата си 

част са извършени пътните и асфалтови работи. В участъка е изпълнен и пътен подлез с 

L=15 м на км 78+876.14. Участъкът е като цяло в добро състояние, нуждае се от 

рехабилитация на настилката, уширение, където е необходимо, подмяна на бордюрите, 

ревизия на колекторната и на дренажната система. 

Трасето на участъка от км 78+500 до км 81+000 се привързва ситуационно към вече 

изпълнения участък посредством кошова крива с R=1413.53 м. Следват две контракриви с 

радиуси R=800 м, посредством които трасето се насочва в североизточна посока, южно от 

с. Брестница. В участъка се пресичат селскостопански пътища при км 79+620.13 и при км 

80+568.30. 

Участък от км 81+000 до км 101+800 

Участъкът е разработен в ситуация за проектна скорост 140 км/ч. За участъка от км 

81+000 до км 82+500 има извършени отчуждителни процедури, отразени в Картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Ябланица. За участъка от км 82+500 до км 

89+400 е извършена отчуждителна процедура, като отчужденията не са насенени в 

Картата на възстановената собственост в землището на с. Брестница. Трасето на АМ 

„Хемус” след км 81+000 продължава с три контра криви, пресичат се селскостопански 

пътища при км 81+677.55, км 82+557.53 и км 83+837.22. Следва преминаване над пътя за 

пещерата „Съева дупка” при км 84+905.85, което попада в хоризонтална крива с R=2500 

м. Следват последователни контра криви, пресичат се селскостопански пътища при км 

86+217.05, км 86+912.48 и км 88+303.12.  

Следва участъкът от км 89+000 до км 90+000, който в по-голямата си част е в 

ситуационна права в близост до крайпътни обекти. Тук АМ „Хемус” се пресича с път I-4 и 

път III-305. В този участък ще бъде разположен пътен възел „Боаза”. Трасето на АМ 

„Хемус” продължава с дясна крива, след което продължава на североизток и преминава 

южно от селата Пещерна и Дерманци. В участъка от км 89+600 до км 90+050 трасето 

преминава над р. Вит, а от км 90+400 до км 90+550 над р. Калник. От км 90+917 до км 

91+747 се предвижда изграждането на тунел. При км 91+917.88 трасето пресича 

съществуващ селскостопански път. Следват две контра криви.  

Характерно за участъка от км 88+400 до км 93+100 е преминаването през ЗЗ 

BG0002109 „Васильовска планина” за опазване на дивите птици и ЗЗ BG0001036 

„Български извор” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

Трасето е така ситуирано, че засягането на защитените зони да е минимално, щадейки 

природните местообитания, предмет на опазване в ЗЗ. 

След км 94+000 трасето продължава с хоризонтална крива и пресича 

селскостопански пътища при км 94+544.41, км 95+144.91, км 96+011.00, км 97+130.50 и 

км 98+158.40. Следва лява крива, след което трасето пресича път III-307 

Дерманци/Луковит - Угърчин при км 101+332. 

 

Участък 2 започва от км 101+800 - път III-307 и завършва до км 139+500 - път II-

35. Общата дължина на отсечката е 37.700 км.  

Участъкът започва със ситуационна права в източна посока непосредствено след 

пътен възел с път III-307, след което с дясна крива преминава северозападно от гр. 

Угърчин, при км 106+250 пресича река Каменица и с лява крива се насочва отново на 
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изток. Следват лява крива и дясна крива, където от км 112+210 до км 113+380 се пресича 

хълмист участък южно от защитена зона и се предвижда тунелно преминаване. При км 

116 трасето на АМ „Хемус” преминава с виадукт между населените места Каленик и 

Орляне, където участъкът е в лява крива с радиус 6 000 м. Следват три контракриви, с 

което трасето се насочва на североизток и при първата е предвидено второто тунелно 

пресичане за обекта: от км 117+400 до км 118+230. Следва прав участък с дължина около 

3 км, след което следва лява крива и дясна крива и права с приблизителна дължина 1700 м 

в посока север, при което трасето преминава северозападно от селата Лисец и Баховица, 

западно от с. Славяни и югоизточно от с. Николаево. 

Oт км 101+800 - път III-307 до км 139+500 - път II-35 трасето на АМ „Хемус” е 

разработено на юг от защитена зона „Студенец” по „Натура-2000” и от пещерата и 

местността „Скокъ”. При км 120+350 оста на АМ „Хемус” е най-близко до защитена зона 

„Студенец”, на разстояние 470 м. 

След това АМ „Хемус” пресича път II-35 с лява крива и отново се насочва в 

източна посока. 

 

Предварителни нивелетни решения за Първи Етап 

Участък 1 от км 78+500 - АМ „Хемус” до км 101+800 - път III-307 

За участъка от км 78+500 до км 81+000, разработен за проектна скорост 120 км/ч са 

използвани следните минимални параметри: Rmin изпъкнала вертикална крива: R=70 000 

м; Минимален надлъжен наклон: i=0.412%. 

За участъка от км 81+000 до км 101+800, разработен за проектна скорост 140 км/ч 

са използвани следните минимални параметри: Rmin изпъкнала вертикална 

крива:R=20 000 м; Rmin вдлъбната вертикална крива:R=10 000 м; Минимален надлъжен 

наклон: i=0.500%; Максимален надлъжен наклон:i=4.000%. 

 

Участък 2 от км 101+800 - път III-307 до км 139+500 - път II-35 

За участъка от км 101+800 до км 139+500, разработен за проектна скорост 140 км/ч 

са използвани следните минимални параметри: Rmin изпъкнала вертикална 

крива:R=20 000 м; Rmin вдлъбната вертикална крива:R=10 000 м; Минимален надлъжен 

наклон: i=0.500%; Максимален надлъжен наклон:i=4.000%. 

 

Трасе на автомагистралата и пътните пресичания в напречен профил 
Оразмерената конструкция за директно трасе е: 

асфалтобетон за износващ пласт     -     4 см    Е1 = 1200 Mpa 

асфалтобетон за долен  пласт (биндер)   -     8 см    Е2 = 1000 Mpa 

битумизирана основа     -   18 см    Е3 = 800 Mpa 

основен пласт от зърнести минерални материали -  45 см   Е4 = 350 MPa 

Оразмерената конструкция за пътища I, II и III - ти клас е: 

асфалтобетон за износващ пласт   -     4 см    Е1 = 1200 Mpa 

асфалтобетон за долен пласт (биндер)  -     6 см    Е2 = 1000 Mpa 

битумизирана основа    -   12 см    Е3 = 800 Mpa 

основен от зърнести минерални материали     -    45 см   Е4 = 250 MPa 

Оразмерената конструкция за общински пътища е: 

асфалтобетон за износващ пласт   -     4 см    Е1 = 1200 MPа 

асфалтобетон за долен  пласт (биндер)  -     6 см    Е2 = 1000 Mpa 

битумизирана основа    -     8 см    Е3 = 800 Mpa 

основен от зърнести минерални материали -    45 см   Е4 = 250 MPa 

Избраната конструкция за селскостопански пътища е: 

асфалтобетон за износващ пласт  -     4 см    Е1 = 1200 MPa 

асфалтобетон за долен  пласт (биндер) -     6 см    Е2 = 1000 Mpa 

основа от трошен камък   -    35 см   Е4 = 250 MPa 
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За участък 1 от км 78+500 до км 101+800 се предвиждат за изпълнение следните 

съоръжения при селскостопански пресичания и асфалтови пътища: 

СС Надлези при км 79+620.13, км 81+677.55, км 82+557.53, км 83+837.22, км 

86+217.05, км 94+554.41, км 96+011.00 и км 98+158.40; 

Пътен надлез при км 91+917.88; 

Пътен надлез при км 101+332 на пътен възел при пресичането с път III-307; 

СС Подлези при км 80+568.30, км 86+912.48, 88+303.12, 95+144.91, 97+130.50; 

Пътен подлез при км 78+876.14 – съществуващ; 

Пътен подлез при км 84+905.85 на пътя за „Съева дупка”; 

Пътни подлези при км 89+310.83 и км 89+449.83 при пътен възел „Боаза” - 

пресичането с път I-4 и път III-305. 

За участък 2 от км 101+800 до км 139+500 се предвиждат за изпълнение следните 

съоръжения при селскостопански пресичания и асфалтови пътища: 

СС Надлези при км 101+910, км 103+980, км 107+450, км 122+610, км 126+260, км 

129+910 и км 134+800; 

СС подлези при км 105+130, км 115+690; 

Пътен подлез при км 119+940 - пътен възел с път III-3005; 

Пътен подлез при км 130+845 при пресичане с общински път; 

Пътен надлез при км 114+270 при пресичането с път III-3504; 

Пътен надлез при км 137+100 - пътен възел с път II-35; 

Преминаване на общински път под виадукт при км 116+120; 

Преминавания на селскостопански пътища под виадукти при км 116+320, км 

123+710 и км 132+420; 

Преминаване на Републикански път над тунел при км 112+980; 

Преминаване на селскостопански път над тунел при км 117+780. 

 

Места за почивка 

На този етап на развитие на проекта са определени местоположенията на зоните за 

почивка - приблизително при км 85+400, км 103+200, км 110+300 и при км 136+000. 

Същите са съобразени с необходимите отстояния една от друга, с теренните особености и 

нивелетното решение.  

 

Пътни възли 

Проектът предвижда изграждането на два пътни възела в участък 1: при 

пресичането с път I-4 и при пресичането с път III-307 (край на участък 1) и два пътни 

възела в участък 2: при пресичането с път III-3005 и при пресичането с път  II-35 (край на 

участък 2). Пътните възли са: 

Пътен възел „Боаза”: Пътният възел се намира при пресичането на 

автомагистралата с път I-4, като ще са възможни всички посоки на движение. 

Пътен възел с път III-307: Втория пътен възел е при пресичането на 

автомагистралата с път III-307, като ще са възможни всички посоки на движение. 

Пътен възел с път III-3005: Третият пътен възел ще се намира при пресичането на 

автомагистралата с път III-3005, като ще са възможни всички посоки на движение . 

Пътен възел с път II-35: Последният пътен възел, с който Първи Етап завършва се 

предвижда да се изгради при пресичането на автомагистралата с път II-35, като ще са 

възможни всички посоки на движение. 

 

Проектът определя следното местоположение и дължина на големите съоръжения 

- тунели и виадукти за участъка от км 78+500 до км 139+500: 

Мост над р. Вит от км 89+600 до км 90+050; Мост над р. Калник от км 90+405 до 

км 90+555; Тунел от км 90+917 до км 91+747; Тунел от км 112+210 до км 113+380; Тунел 

от км 117+400 до км 118+230; Виадукт от км 93+100.65 до км 93+419.35; Виадукт от км 
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93+720.00 до км 93+958.70; Виадукт от км 94+130.65 до км 94+289.35; Виадукт от км 

96+390.65 до км 96+789.35; Виадукт от км 100+245 до км 100+643.70; Виадукт и 

премостване на р. Каменица от км 106+140 до км 106+410; Виадукт от км 108+555 до км 

109+155; Виадукт от км 111+725 до км 111+005; Виадукт от км 115+005 до км 115+485; 

Виадукт от км 115+780 до км 117+060; Виадукт от км 123+615 до км 123+795; Виадукт от 

км 124+375 до км 124+765; Виадукт от км 126+800 до км 126+980; Виадукт от км 131+810 

до км 132+440; Виадукт от км 133+400 до км 133+880; 

 

Към момента на изготвяне на Заданието не са налични по-подробни технически 

данни (ситуационно разположение и основни технологични характеристики - нивелетни 

решения, пътните пресичания, пътни възли, големи съоръжения, места за почивка и др.) 

на трасето във втори и трети етапи. Описанието на тези етапи както за вариант В1, така и 

за вариант В1А, е въз основа на данните от предпроектните проучвания.  

 

 

Схема на трасето, по Алтернатива В1А 

 

Съобразено с разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от ЗООС и писмо на МОСВ с изх. №№ 

ОВОС-29/27.05.2014 г.; НСЗП-155/27.05.2014 г. предмет на процедурата по ОВОС е 

инвестиционното предложение в неговата цялост (доизграждане на АМ „Хемус” по трите 

обособени етапа) и всички свързани с изграждането и експлоатацията му обекти и/или 

дейности, в т.ч. и пътни пресичания, пътни възли, места за почивка, изместване на 

инфраструктура на други ведомства и др. Тъй като по-нататъшното проектиране по етапи, 

както и проучването по проекта в неговата цялост е съвместено с извършването на 

процедурата по ОВОС, чрез Възложителя е осигурена координация на работата между 

проектантския колектив и екипа, изготвящ документацията по ОВОС. Всяко следващо 

развитие на проекта, в т.ч. и наличните технически данни за съответния етап, ще бъде 
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отразявано и съобразявано по възможния и подходящ начин при работата по ОВОС, както 

и в документацията по ОВОС, изготвяна на към съответния етап.  

Към момента на изготвяне на настоящия вариант на Заданието се осигурява 

информация за съществуващи или предвидени за изграждане инфраструктурни обекти и 

дейности на други ведомства, които са разположени в близост или засягат пряко  

предложените варианти на трасе на АМ „Хемус”. Информация за наличието, степента на 

засягане и начините на изместване ще бъде предоставяна за съобразяване на екипа 

експерти по ОВОС след осигуряването й. 

 

Необходими площи за реализация на инвестиционното предложение 

Строителството на линейните обекти е свързано с трайно засягане на  значителни 

по размер земи от поземления и горски фонд за разполагането на елементите на пътната 

инфраструктура.  

Съобразено с разпоредбите на Закона за пътищата, обхватът на пътя е площта, 

върху която са разположени земното платно и ограничителните ивици от двете му страни, 

заедно с въздушното пространство над него на височина, определена с нормите за 

проектиране на пътищата. Широчината на обхвата на пътя извън населените места и в 

границите на урбанизираните територии с нерегулирани съседни терени се определя с 

проекта на пътя. Пътните съоръжения и пътните принадлежности се разполагат в обхвата 

на пътя, с изключение на базите за поддържане на републиканските пътища, 

енергозахранващите и осветителните съоръжения заедно с прилежащите им терени и 

снегозащитните съоръжения, които могат да се разполагат извън него. 

 

Предназначението на земеделските земи, необходими за изграждане и 

реконструкция на пътища, се променя по реда на Закона за опазване на земеделските земи, 

а за горските територии - по реда на Закона за горите.  

Недвижимите имоти - собственост на физически или юридически лица, 

необходими за изграждане и реконструкция на републиканските пътища, т.ч. и 

автомагистрали, се отчуждават при условията и по реда на Закона за държавната 

собственост. 

 

Към момента на изготвяне на настоящото Задание, все още не е съставен регистър 

на засегнатите земи и не е възложено изготвянето на парцеларни планове съгласно Закона 

за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и 

съдържанието на устройствените схеми и планове, поради което не е налична точна 

информация за вида, площта и собствеността на засегнатите земи. 

 

По наличната към момента информация от предпроектните проучвания, се засягат 

основно земеделски земи - преобладаващо обработваеми ниви, пасища (мера), ливади, 

полски пътища.  

Съобразно заложените основни характеристики и технически параметри на 

линейната част на автомагистралата и съоръженията към нея, очакваните засягания на 

земите и почвите ще са в размер на около 20 160 декара, които ще бъдат конкретизирани в 

следващите етапи на проектирането и ще бъде изготвен баланс на засегнатите земи като 

начин на трайно ползване, категория на земите, собственост.  

1.Б. Описание на основните характеристики на производствения процес, 

например вид и количество на ползваните суровини и материали 

Транспортното строителство и експлоатацията на пътните артерии е специфична 

дейност за този тип инфраструктурни обекти. 

Основните строителни процеси, които се изпълняват при изграждането на 

автомагистрала са: 
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 Отнемане на хумуса; 

 Изкопни работи – земни и скални; 

 Насипни работи – пътна основа от натрошен камък; 

 Асфалтови работи - за плътния асфалтобетон и биндера се използва 

полимермодифициран битум; при земни почви се изгражда зона “А” с дебелина 

50 см; при скални участъци зона “А” липсва; 

 Отводнителни работи – дренажни тръби, бетон за заустване на дренажи, 

подложен бетон, арматура, облицовки на окопи, сглобяеми елементи; 

 Големи съоръжения – мостове, надлези, подлези, тунели, виадукти; 

 Малки съоръжения – водостоци, подпорни стени от армонасипи, бетон за 

съоръжения; 

 Реконструкция на инженерни мрежи; 

 Биологична рекултивация на откоси; 

 Ландшафтно оформление; 

 Сигнализация и маркировка. 

За строителните работи се използват следните суровини и материали: 

 Изкопни работи в земни и скални почви. Изкопните маси ще се използват за 

насипи при извършване на рекултивацията и за подобряване на черните пътища за 

достъп до трасето; 

 Строителни материали: несвързващи материали; битумни свързващи материали; 

бордюри; дренажни тръби – РVС; бетонни тръби; сглобяеми бетонни елементи за 

италиански отводнителни улеи; бетон – различни класове; бетон за съоръжения; 

арматура за съоръжения; кофраж; метални елементи; предпазна ограда; стълбчета; 

предпазна мрежа; маркировъчни и пътни знаци. За строителството на 

разглеждания участък от АМ „Хемус” се предвижда нова пътна конструкция с 

използване на: плътен асфалто-бетон; неплътен асфалто-бетон; битуминизиран 

трошен камък; несортиран трошен камък с непрекъсната зърнометрия. Доставката 

на материалите ще се извършва от строителни бази в района. 

 

Количествата на използваните суровини и материали ще бъдат определени при 

изработване на идейни проекти за трите Етапа. 

По време на строителството се използва ограничено водно количество, главно при 

изграждане на насипите за изкуствено уплътняване на строителната почва и през сухи 

периоди, за ограничаване запрашаването при движението на строителната и транспортна 

техника. 

По време на експлоатация, в случай на извършване на ремонтни дейности, се 

използват същите суровини и материали, както при строителството, а при постоянната 

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

При зимни условия за нормална експлоатация на трасето се осигуряват 

необходимите количества пясък, луга и др. 

1.В. Определяне на вида и количеството на очакваните отпадъци и емисии 

(замърсяване на води, въздух и почви; шум; вибрации; лъчения ) в резултат на 

строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение 

Отпадъци 
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В периода на строителство на пътното трасе и съоръженията на магистралата 

основно ще се генерират характерни за изкопните и строителните дейности видове 

отпадъци, а именно: изкопани земни и скални маси; изкопан неподходящ за насип 

материал от изкоп; смесени строителни отпадъци; метални отпадъци; дървесен материал; 

асфалтови смеси. Очаква се да се генерират и отпадъци от горското стопанство при 

подготовката на трасето и отстраняване на дървесно-храстова растителност. Ще се 

генерират битови отпадъци от строителните работници във временните лагери и места за 

домуване на транспортната, строителна и монтажна техника. Също така ще се генерират и 

незначителни количества отпадъци от отработени масла от строително-монтажна 

механизация и от опаковки на суровини и материали, които се класифицират като опасни. 

Количествата на тези отпадъци ще зависят от провежданите изкопно/насипни 

работи (баланс на земните маси) и монтажни дейности.  

 

В периода на експлоатация ще се генерират отпадъци от трафика и при 

ремонтни работи по трасето. При нормална експлоатация на магистралата се очаква да се 

генерират следните видове отпадъци: части от автомобили и разкъсани автомобилни 

гуми; хидравлични и двигателни масла, спирачни течности и други, образувани при 

течове от неизправни автомобили; отпадъци от почистване на крайпътните канавки и 

разделителната ивица; трупове на ударени от транспортните средства животни и 

неправомерно изхвърлени на и покрай пътното трасе битови отпадъци, в т. ч. и на 

местата за почивка. 

При инциденти, пътнотранспортни произшествия или аварии на транспортни 

средства, превозващи опасни вещества и опасни отпадъци, ще се генерират различни по 

вид отпадъци, в зависимост от характера на превозваните материали. Генерират се и 

отпадъци от разливи/течове/разпиляване от цистерни и товарни автомобили, превозващи 

течни или оводнени материали. Към генерираните отпадъци се причисляват агрегати и 

части от автомобили, както и излезли от употреба автопревозни средства, претърпели 

пътнотранспортни произшествия. 

При извършване на ремонтни дейности по пътното платно ще се генерират смесени 

строителни отпадъци (инертни материали), метални отпадъци и фрезована асфалтова 

настилка. 

Количествата на генерираните различни по вид отпадъци е непрогнозируемо и е в 

резултат от аварийни ситуации и/или ПТП. 

 

Емисии в атмосферния въздух 

В периода на строителството ще се извършват различни по вид дейности, в 

резултат на което емисиите в атмосферния въздух ще са само неорганизирани: 

- изкопни и насипни работи: ще се емитира прах с различен фракционен състав, 

при използване на земекопни машини и ръчни работи; наред с това ще се отделят 

характерните за горивните процеси в ДВГ отпадъчни газове (азотни оксиди, въглероден 

оксид, серни оксиди, сажди, ЛОС, РАН, УОЗ и др.); 

- товарене на строителни отпадъци от изкопните работи: ще се емитира прах и 

вредни вещества от ДВГ; 

- разтоварване на насипни материали за строителството, разтоварване на 

строителни отпадъци на депо, движение на превозните средства върху терени без 

настилка, влагане, разстилане, подравняване и др. на инертни материали: ще се емитира 

прах и вредни вещества от ДВГ; 

- подготовка, полагане и подравняване на асфалтови настилки: процесите са 

свързани в някои случаи с разтапяне на битум, подготовка или доставка на асфалтовите 

смеси, тяхното полагане и подравняване с машини – ще се отделят основно пари на 

различни въглеводороди (в т.ч. ЛОС, ПАВ, УОЗ, диоксини, фурани и ПХБ). 

Емисиите за посочените замърсители на атмосферния въздух през този период ще 

бъдат пренебрежимо малки, краткотрайни и локализирани в работните участъци. 
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Количествата на тези емисии ще зависят пряко от провежданите изкопно/насипни работи 

(баланс на земните маси), както и от разпределението им във времето и по трасето. 

В периода на експлоатация типовете замърсители, емитирани от магистралната 

отсечка, като линеен обект (източник), са както следва: NOx – азотни оксиди; ЛОС – 

летливи органични съединения; НМЛОС - неметанови летливи органични съединения; 

CH4 – метан; CO – въглероден оксид; CO2 – въглероден диоксид; N2O – двуазотен оксид; 

SO2 – серен диоксид; NH4 – амоняк; Cd - кадмий; Pb – олово; PAH - Полициклични 

ароматни въглеводороди ПАВ - Benzo ()pyrene, Benso () fluoranthene + Benzo () 

fluoranthene, indeno (1, 2, 3-cd) pyrene; Diox – диоксини и фурани; PM10 (ФПЧ10) – фини 

прахови частици (сажди). 

Емитираните количества вредни вещества от тези линейни източници зависят от 

т.нар. статични и динамични фактори. Статичните фактори, които ще бъдат отчетени при 

моделирането са габаритите на пътя, наклоните в отделните участъци и вида на района 

(извънградски). Към динамичните фактори могат да бъдат отнесени: проектна скорост; 

категория на движението; структура на потока от ППС и основно прогнозната 

интензивност на движението (определена чрез преброяване в пунктове и/или 

прогнозирано изменение в годините по участъци).  

В ДОВОС ще бъде извършено подробно определяне на емисиите на посочените 

замърсители по участъци за всеки етап на инвестиционното предложение, според 

предоставените от възложителя данни. 

 

Води 

Повърхностни води 

В периода на строителството 

През периода на строителството ще се извърши основното въздействие върху 

повърхностните водни тела и обекти. Последното е свързано с премостването на реките. И 

двата варианта предвиждат изграждането на големи мостови съоръжения. При 

строителството основните емисии във водите са от неразтворени вещества при 

подготовката на фундирането на съоръженията.  

По време на експлоатация на магистралата могат да се очакват емисии на вредни 

вещества основно в случаи на аварии (главно с течни товари) или прекомерно използване 

на материали за зимно поддържане на проходимостта на пътя. Случаите на аварии, и 

особено тези с разливи на течни товари и вещества, са изключително редки и не могат да 

предизвикат дълготрайно въздействие върху състоянието на повърхностните водни тела. 

Зимното поддържане се извършва по утвърдени и съобразени с опазването на околната 

среда разходни норми. Основните емисии във водите по време на експлоатацията са 

главно от неразтворени вещества и хлорни йони. 

 

Подземни води 

В периода на строителството 
Въздействието върху подземните води през периода на строителството ще се 

изразява главно по отношение дренирането им в зоните на подсичане на скатовете, поради 

което въздействието ще е преди всичко върху тяхното количествено състояние. 

По време на експлоатацията практически няма вероятност от въздействие върху 

състоянието на подземните водни тела, освен в посочените по-горе случаи при аварийни 

ситуации и зимно поддържане на пътя.  

Поради характерната особеност на района през който ще премине магистралата – 

предимно райони с карбонатни скали, както и наличната информация за силна и 

интензивна проява на карстови явления, е необходимо при изготвяне на инженерно-

геоложките доклади, наред с другото, да се обърне специално внимание на участъците, в 

които тези явления могат да застрашат сигурността на съоръженията и да създадат пътища 

за миграция на замърсители в подземните водни тела. 
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Земни недра 

Въздействието върху земните недра се извършва главно през периода на 

строителство. Във връзка с извършването на изкопните работи стабилността на 

склоновете се нарушава и това може да доведе до проявата на нежелани геодинамични 

процеси – свлачища, срутища, разкриване на зони със силно развитие на карстови 

процеси. 

По време на експлоатацията практически няма вероятност от въздействие върху 

състоянието на земните недра. 

 

Почви 

По време на строителството на автомагистралата се очакват два вида емисии в 

атмосферния въздух с отлагане на замърсители върху прилежащите земи и почви: 

 прах - неорганизирани източници при строителните работи, основно при 

изкопно-насипните работи по трасето на магистралата; 

 емисии от работата на двигателите на строителната механизация - 

неорганизирани мобилни източници за реализация на строителните процеси и 

транспортните средства за доставка на суровини, материали, оборудване и др.  

Количеството на прах от неорганизираните източници ще имат временен и локален 

характер само в обхвата на строителните площадки.  

 

По време на експлоатацията 

Замърсяванията на прилежащите почви ще са следствие на емитираните газове от 

автомобилния транспорт, от евентуални разливи на горива и масла, замърсявания от 

размразяващи субстанции използвани за зимното поддържане на пътното тяло с 

повърхностния отток от платното. 

В процеса на експлоатация магистралата представлява линеен източник на 

замърсяване емитиращ: 

- непрекъснато, но с променлива интензивност COx, NOx, SO2  и други газове и 

аерозоли, съдържащи основно Cd, сажди и др. съставки от двигателите на преминаващите 

МПС и от износването на техните гуми по пътното платно и на самата настилка.  

- периодично (през зимния сезон) – Cl, SO4
2-, Na+, Mg2+ и др. от размразяващи 

субстанции използвани против обледеняване на пътното платно. 

В аспекта на замърсяване на почвите с отпадъци, това ще са участъците предвидени 

за престой на автотранспортни средства. Крайпътните пространства се замърсяват с 

битови отпадъци, а на места и от строителни, в резултат на строителни и ремонтни 

дейности на пътя. 

Характерът на терена, през който ще премине новото пътно трасе, предвижда 

изкопни и насипни работи и оформянето на високи откоси, което е предпоставка за 

възникване на ерозия. Следва да се предвидят рекултивационни дейности, които при 

своевременно им извършване ще предотвратят до голяма степен появата на това явление. 

 

 

Рискови енергийни източници 

 Шум 

Излъчването на шум в околната среда е свързано с двете фази на реализация на ИП 

– строителство и експлоатация. 

По време на строителството 

Източник на шум в околната среда при извършване на различните видове работи 

(изкопни, насипни, бетонови, асфалтови, транспортни) при изграждане на пътя и промени 

в съпътстващи инфраструктурни обекти е традиционно използваната пътно-строителна 

техника (багер, булдозер, валяк, асфалторазтилач, товарни автомобили и други), с ниво на 
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шумови емисии в граници 80 ÷ 105 dBA. Използваната техника, с изключение на 

обслужващия транспорт, е съсредоточена върху строителните площадки в съответните 

участъци от автомагистралата. Рецептори по отношение на въздействието на шумовата 

емисия от строителната дейност ще бъдат строителните площадки и близки до тях 

територии с нормиран шумов режим.  

По време на експлоатацията 

Основен източник на шум в околната среда около трасето на бъдещата 

автомагистрала, в отделните участъци, е транспортният поток по нея. Излъчваният от него 

шум е непостоянен по характер. Шумовата характеристика (еквивалентно ниво на шума, 

dBA) на транспортния поток като линеен източник на шум, зависи от неговите параметри: 

интензивност (брой МПС за час), структура (% на тежкотоварните МПС и автобуси в 

общия поток), скорост на движение. Отчитат се и параметрите на пътното платно – вид 

настилка и надлъжен наклон. 

В доклада за ОВОС ще бъдат дадени нивата на шума, излъчван от основните 

използвани машини. Ще бъде определено очакваното еквивалентно ниво на шум на 

строителната площадка в близост до работещата техника. Ще бъде определено и нивото 

на шума, създаван от обслужващия строителната дейност транспорт за доставка на 

необходимите материали и извозване на отпадъци. 

В ДОВОС ще бъде определена шумовата характеристика на потока в отделните 

участъци на автомагистралата, въз основа на предоставени от Възложителя прогнозни 

данни за транспортното натоварване. Изчислението ще се извърши в съответствие с 

Методиката, регламентирана в Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, 

отчитайки степента на дискомфорт през различните части от денонощието, граничните 

стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на показателите за 

шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58 от 

18.07.2006 г.). 

 

 Вибрации 

По време на строителството 

Тежкотоварните и строителните машини генерират общи вибрации в наднормени 

нива. Вибрациите, излъчвани при работата на някои машини и съоръжения са фактор на 

работната среда, на строителната площадка. Строителната дейност не е източник на 

вибрации в околната среда, извън очертанията на строителната площадка. 

 

По време на експлоатацията 

Транспортния поток по пътя не е източник на вибрации в околната среда.  

 

 Лъчения 

По време на строителството 

Осветените строителни площадки са източник на светлинни лъчения. 

 

По време на експлоатацията 

По време на експлоатация трафикът по автомагистралата е източник на светлинни 

лъчения. 

 

По време на строителство и експлоатация на автомагистралата, строителните 

дейности и трафикът не са източник на други лъчения. 
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2. Алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение 

2.1. Развитие на Проекта 

Подготовката на Проекта за изграждане на АМ „Хемус” е стартирала преди 

десетилетия и са правени редица предпроектни проучвания и обсъждания. Повечето от 

тях не дефинират цялостни трасета изток – запад, а разглеждат варианти за отделни по-

къси отсечки.  

Налично е предпроектно проучване на „Пътпроект” ЕООД от 1992 – 1993 г., което 

обобщава основните предходни разработки за трасе на АМ „Хемус” в участъка: „Боаза” - 

път I-5 (Бяла –Поликраище) - Белокопитово (Шумен)” - от км 90+000 до км 335+585. 

Приет е габарит на магистралата А4 (28 м) с разделителна ивица 3.0 м и проектна скорост 

120 км/час. От него могат да бъдат излъчени четири основни проектни алтернативи за 

трасето, а предпочитаната/избраната алтернатива е комбинация от тях. Проучванията са 

приети и е взето решение в следващата фаза „Технически проект” да се разработи 

предпочитаният/предлаганият вариант по участъци, както следва: 

 „Боаза” – Слатина” - от км 90+000 до км 145+186 - по вариант червен пунктир; 

 „Слатина – Павликени” от км 145+186 (146+600) до км 196+182 – жълт вариант; 

 „Павликени – път І-5” - от км 196+182 до км 235+600 – червен вариант; 

 „Път І-5 – Шумен”: 

- от км 236+500 (237+600) до км 268+632 – комбиниран червен-червен пунктир; 

- от км 268+632 (269+983) до км 335+239 – комбиниран червен-червен пунктир-

жълт пунктир-жълт. 

Разработките са допълвани с вариантни решения. Приетите проектни решения са 

отразени в протоколи на Експертният технико-икономически съвет (ЕТИС) към ГУП. 

Всички приети варианти са обобщени и представени като един „син” вариант. 

През 2001 г. се налага актуализация на Проекта. ИА „Пътища” възлага ново 

проучване за трасе на АМ „Хемус” в участъка от пътен възел „Ябланица” до път I-7 

„Силистра - Шумен- Ямбол”. Зададено е да се проучат варианти с удвояване на 

съществуващия път I-4 и с изграждане на ново трасе в близост на направлението на път I-

4. 

Направено е сравнение на новите варианти с предпочетения от ЕТИС към ГУП 

вариант от 1992 - 1993 г. Габаритът на магистралата е А29 с разделителна ивица 3.5 м, 

проектна скорост 120 км/час.  

Експертният технико-икономически съвет на ИА „Пътища” разглежда доклада за 

резултатите, приема проучванията, но не се взема категорично решение. 

Обхват на предпроектното проучване от 2001 г. 

Определени са местата и конфигурациите на пътните възли. Има подробно 

описание на големите съоръжения по вид, местоположение и размери. Приложени са 

типови схеми за мостове и надлези. Описани са тунели с дължини от 585 до 1 200 м. 

Направени са прогнози за нарастване на автомобилното движение от 2010 г. до 

2030 г. и са развити три сценария. В табличен вид са сравнени 24 варианти и комбинации 

между тях, като са отчетени необходимите отчуждения на земи и строителната стойност. 

Икономическата ефективност на вариантните решения е определена по „Методика за 

определяне на икономическата ефективност на инвестиционни проекти в пътното 

строителство” с адаптиране на германски норми „Указания за проектиране на 

автомобилни пътища - проучване за определяне на рентабилността им” (RAS-W). От 

гледна точка на опазване на околната среда подробно са разгледани три варианта. 

Актуализация от 2013 г. на разработените технически решения от 

проучванията на „Пътпроект” ЕООД (1992 – 1993 г.) и „Пътпроект-2000” ООД (2001 

г.) 

През 2013 г. НКСИП възлага на ДЗЗД „ИНФРА-МИСТ-ДОПРАВОПРОЕКТ” 

актуализация на разработените технически решения от проучванията на „Пътпроект” 
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ЕООД и „Пътпроект-2000” ООД. След прегледа на техническите решения за 

доизграждане на АМ „Хемус” и съгласуване с Възложителя, „ИНФРА-МИСТ-

ДОПРАВОПРОЕКТ” са на мнение, че геометрията на разработените вариантни решения е 

осъществима и не следва да бъде засягана. Актуализацията на разработените технически 

решения обхваща: 

- остойностяването на строителните и оперативни разходи; 

- актуализация на данните за трафика и трафиковите прогнози; 

- предварителната оценка върху околната среда и културно историческото 

наследство. 

За актуализиране на техническите решения и разработването на новите варианти е 

възприет подход - за всички необходими графични данни да се създаде единна цифрова 

работна геодезическа основа (ЦРГО) в координатна система WGS84 UTM 35N. 

Геометричните решения на всички налични варианти са приведени към новата ЦРГО. 

Добавени са и всички съпътстващи оценката на алтернативите елементи, а именно: 

защитени зони; съществуваща републиканска пътна мрежа; областни и общински 

административни граници; имотни граници; пресичания с други комуникации и др. 

За преглед и преценка на риска от възникване на геоложки опасности по отделните 

варианти, като свлачища, срутища, сипеи, блата и други са ползвани: инженерно геоложка 

карта на България и карта на геоложката опасност в България. 

В проучванията през 2013 г. се включват още две нови алтернативи, които са обект 

на анализ и сравнение: 

• Алтернатива с доближаване до Плевен и Велико Търново 

Тази алтернатива на трасе цели по-добро обслужване на двата най-големи града в 

коридора - Плевен и Велико Търново. В западната част то преминава северно от 

съществуващите проектни алтернативи и се доближава максимално до Плевен, а в 

централната част минава южно на алтернативата от 1993 г., като се доближава 

максимално до Велико Търново. 

• Алтернатива с доближаване до републикански път І-3 

Тази алтернатива цели привличане на по-голям трафик от републикански път І-3 и 

минава северно на съществуващите проектни алтернативи. 

В тази връзка в предпроектни проучвания за доизграждане на АМ „Хемус” през 

2013 г. са разглеждани следните пет алтернативи: 

- „В0”- алтернатива „да не се прави нищо”, т.е. алтернатива, която не предвижда 

инвестиции, което обаче не изключва разходите за експлоатация и поддържане 

на пътищата в коридора; 

- „В1” – алтернатива „да се направи нещо”, а именно, изграждане на трасе с 

минимална дължина, свързващо изградените вече участъци на АМ „Хемус”; 

- „В2” – алтернатива „да се направи нещо”, а именно, изграждане на трасе, което 

да е изнесено максимално на юг, доближаващо се до първокласен път I-4; 

- „В3” – алтернатива „да се направи нещо”, а именно, изграждане на трасе 

доближаващо се в максимална степен до големите градове в разглеждания 

коридор; 

- „В4” – алтернатива „да се направи нещо”, а именно, изграждане на трасе, 

изнесено максимално на север, доближаващо се до първокласен път I-3. 

За да бъдат по-ясно разграничавани една от друга и за да се запази вече 

използваното „цветно кодиране” в старите предпроектни проучвания, отделните 

възможности са кодирани както следва: В1 - „синя” алтернатива; В2 - „зелена” 

алтернатива; В3 – „черна” алтернатива и В4 - „кафява” алтернатива. 

Описание на Алтернатива В1 - „синя” 
Началният километраж на тази алтернатива е при временна връзка „Пролог” (км 

78+940) и съвпада с края на изпълнения участък от АМ „Хемус” при гр. Ябланица. 
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Направлението се развива по северозападните и основно по северните 

предпланински склонове на Стара планина. 

При км 88+329 пресича р. Вит, а при км 89+004 път III-305. След км 92+822.75 

трасето на синия вариант преминава южно от с. Торос в близост до път III-305, обхожда 

северно Угърчин и под Дерманци се реализира пътен възел при км 100+080. След това 

преминавайки южно спрямо Садовец, Беглеж, Бежаново и Бъркач, трасето стига до 

следващия пътен възел при км 120+040 северно от Катунец. 

Трасето преминава южно от Ласкар и северно от Баховица и Николаево, за да 

стигне до пътния възел северно над Ловеч с II-35 при км 137+080. След това се обхождат 

северно Слатина и Дойренци, а южно Владиня и Пордим, до следващия пътен възел при 

км 152+030. Северно от Троян и южно от Александрово е пътния възел с път III-353 при 

км 160+010. 

Оста продължава да се развива южно от Чавдарци и северно спрямо Горско 

Сливово и Кърпачево, за да се стигне до пътен възел при Крушуна и Летница на км 

169+040. След това се преминава северно над Върбовка и Павликени до пътния възел с 

път III-525 за Свищов на км 193+065. 

Преминавайки между Паскалевец и Самоведене се стига до пътния възел с път III-

504 за В. Търново при км 213+090, а малко след това южно от Кацина е пътния възел с път 

I-5 при км 222+075. Обхождайки от север Драганово и Сушица при км 234+030 е 

реализиран пътен възел с път III-409. 

След това трасето преминава над Горски Сеновец и под Камен, за да стигне до 

следващия възел южно от Бойка при км 243+015. Продължавайки да се обхожда северно 

Посбина е реализиран пътен възел южно от Ковачевец при км 257+060 с път II-51 за 

Попово. 

Преминавайки северно от Попово и на юг от Опака и Садине при км 268+070 е 

пътният възел с III-204 на север за Разград. Продължавайки между Кръшно, Маково и 

Чудомир от една страна и Дралфа, Голямо Соколово и Бистра от друга, се стига до пътен 

възел за Търговище и Разград при км 291+040 с път II-49. Южно от Макариополско и 

северно от Търговище е реализиран последния пътен възел при км 303+050, след което 

трасето обхожда северно Черенча и Градище, за да се включи в изграждания в момента 

участък от АМ „Хемус” при Белокопитово. 

Описание на Алтернатива В2 - „зелена” 
Вариантът се отделя от оста на синия вариант при км 183+273 над Ново село. 

Посоката на избраното трасе е северозападно от В. Търново към Г. Оряховица. В 

по-голямата си част то минава през селскостопански земи. Пресича ж.п. линии, пътища от 

Републиканската пътна мрежа, трасета на електропреносната мрежа и други обекти на 

стопанската инфраструктура. 

В участъците от км 197+800 до 200+200 и от км 202+700 до 203+300 вариантът 

минава през пресечена местност, налагаща направата на траншейни изкопи от 30 до 33 м и 

изграждането на по-високи насипи до 20 м. 

От км 183+300 до 228+500 трасето на варианта обхожда следните населени места: 

Ново село, Балван, Момин сбор, Самоводене, Първомайци, Правда, Д. Оряховица и 

Писарево. 

При км 221+700, вдясно от оста на около 300 м има напорен водоем, който не се 

засяга. На км 226+300 се пресича р. Янтра, единственото по-голямо водно препятствие в 

този участък. От км 228+500 до 240+000 трасето на Зеления вариант се развива в посока 

близко до I-4 в подножието на планинския масив. Конфигурацията на терена се запазва. 

Населените места, които се обхождат са Джулюница и Кесарево. 

От км 240+000 до 256+000 вариантът навлиза в подножието на планинската верига 

на североизточна Стара планина. Търсено е решение по южните скатове, с цел избягване 

на дългото задържане на снега по пътната настилка. В тази част се обхождат селата: 

Балканци, Кавлак, Моравица и се минава на север от гр. Антоново. Трасето на I-4 в този 
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участък се намира на югоизток от АМ на разстояние от 300 м до 2 км. Теренът е 

значително по-тежък, което налага направата на значителни траншейни изкопи с големина 

до 40:50 м. 

Участъкът от км 256+000 до 280+000 е най-тежък. Трасето минава през силно 

пресечени местности в североизточната част на Стара планина, следвайки направление 

към град Търговище. 

Пресечените теренни форми - дълбоки дерета със стръмни откоси, водят до 

намаляване на радиусите на хоризонталните криви и увеличаване на надлъжните наклони. 

При км 261+100 до 261+700 се налага изграждането на виадукт с дължина приблизително 

600 м и височина приблизително 40 м. 

В участъка се обхождат селата: Язовец, Присойна, Любичево, Моравка, Коноп, 

Пресиян, Александрово и Лиляк. 

Във връзка с по-доброто разположение върху южния скат на дерето се преминава в 

непосредствена близост до с. Язовец, където се засягат няколко полуразрушени къщи. 

„Последната” четвърта част на трасето - км 280+000 до 322+250 преминава в по-

голямата си част от хълмист в равнинен терен. В посока север-изток вариантът обхожда 

гр. Търговище и пресича ж.п. линията от град Попово в посока Варна. 

Следвайки направлението запад-североизток трасето минава северно от кв. Бряг и 

между селата Макариополско и Буховци, като се включва в следата на синия вариант 

приет от ЕТИС -1992 г. 

До края, при с. Панайот Волов на I-7 трасето изцяло следва синия вариант. 

В района на пресичането с I-2 е изготвена и разработена нова схема за пътен възел 

при с. Белокопитово на км 318+888. 

Описание на Алтернатива В3 - „черна” 
Основната идея при разработването на тази алтернатива не е да бъде изцяло нов 

вариант, а максимално доближаване на вече разработените основни „син” и „зелен” 

вариант до двете най-големи населени места в района – Плевен и В. Търново. Именно 

поради това новите участъци са само в близост до тези две населени места, а именно: 

- Като съвпада изцяло със синия вариант от км 78+940 до км 125+900, първият нов 

участък е от км 125+900 до 149+500, като трасето се доближава колкото е възможно по 

близо до Плевен, южно от Тученица и Бохот, като се включва отново в синия вариант 

между Слатина и Владиня. Броят на възлите и големите съоръжения остава същият, като 

са променени само техните километрични положения. 

- Следващият нов участък се отделя при км 182+000 по синия вариант, който е 

идентичен с км 185+900 на новия черен вариант северно от Върбавка и за разлика от 

синята алтернатива минава южно от Павликени, между Стамболово, Дичин, Ресен и 

Поликраище от север и Бяла Черква, Михалци, Русаля, Хотница, Самоводене и 

Първомайци от юг, за да се включи в зеления вариант при км 212+400. 

Пътните възли се запазват като брой и вид, а се променят само километричните им 

положения. 

Описание на Алтернатива В4 - „кафява” 
Целта на разработването на „кафява” алтернатива е да се изследва възможността за 

максимално доближаване на трасето до транспортния поток от и към Русе, посредством 

максимално доближаване до гр. Бяла и свързване с път I-5. По този начин, „кафявата” 

алтернатива практически в началото ползва част от вече създадената „черна”, за да се 

доближи до Плевен, а след това се отклонява на север от Тученица, Пелишат, Вълчедръм, 

Каменец, Левски, Полски Тръмбеж и Полско Косово, за да се включи южно спрямо 

Пордим, Малчика, Горна Студена, Масларево и Страхилово към пътния възел при Бяла. 

След това трасето преминава между Банска и Копривец, за да се присъедини отново към 

синия вариант южно от Осиково. 
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По същество в този нов участък от гледна точка на пътните възли е направено 

обединение в един пътен възел на пътно и железопътно пресичане при Бяла, което обаче 

за сметка на намаляване на броя на възли (от 2 на 1) - усложнява и оскъпява самия възел. 

Оценката, въз основа на мултикритерийния анализ (МКА), показва, че най-високи 

и равни общи оценки са получили Алтернатива В1 (синя) и Алтернатива B2 (зелена). 

Тези алтернативи имат равни резултати въз основа на мултикритерийния анализ и в 

сравнение с другите две алтернативи: 

- по финансови критерии Алтернатива B2 има най-висока оценка, следвана от 

алтернатива B1; 

- по икономически критерии трите алтернативи B1, B2 и B3 имат равни оценки и 

по-високи от тази на Алтернатива B4; 

- по отношение на екологичните критерии най-висока оценка получава 

Алтернатива B1, следвана от Алтернатива B2, които имат най-малко 

отрицателно въздействие върху околната среда; 

- по отношение на останалите критерии е оценено, че алтернативите са сходни по 

въздействие. 

Изводи от Етап I на сравнение на алтернативите в предпроектните 

проучвания на „ИНФРА-МИСТ-ДОПРАВОПРОЕКТ” от 2013 г. 
Предвид равния и най-висок общ брой точки, получени в резултат от 

мултикритерийния анализ за Алтернатива B1 и Алтернатива B2 и общите екологични 

препоръки за всички алтернативи, съгласувано с Възложителя е взето решение 

алтернативи B1 („синя”) и B2 („зелена”) да продължат за последваща оценка в Етап II на 

анализа за сравнение на алтернативите, където на база на същите, да бъдат разработени по 

една нова алтернатива, като се вземат предвид Мерки за изпълнение от ЕО на ОП 

„Транспорт” 2007 – 2013 г. 

Разработените две нови алтернативи B1A и B2A, както и разгледаните вече B1 и B2 

са обект на последващ анализ в Етап II на сравнение на алтернативите. 

Изводи от Етап II на сравнение на алтернативите в предпроектните 

проучвания на „ИНФРА-МИСТ-ДОПРАВОПРОЕКТ” от 2013 г. 
Сравнението на алтернативите на Етап ІІ показва най-висока оценка на алтернатива 

В1А (син подобрен вариант), която представлява подобрена от екологична гледна точка 

алтернатива В1 (синя). Алтернатива В2А показва, че има значително по-малко 

възможности за намаляване отрицателното въздействие върху околната среда в сравнение 

с алтернатива В1А. 

 

В доклада за преглед и сравнение на вариантите на „ИНФРА-МИСТ-

ДОПРАВОПРОЕКТ” от 2013 г., предвид получените резултати се препоръчва: 

♦ Алтернатива В1А (син подобрен вариант) за разработване на идейните проекти 

за Първи, Втори и Трети етап; 

♦ Алтернативи B1 (син вариант) и B1A (син подобрен вариант) за изработване 

на ОВОС за цялото избрано трасе. 

2.2. Алтернативи за местоположение, предмет на процедурата по ОВОС 

Препоръчаните от доклада за преглед и сравнение на вариантите Алтернативи B1 

(син вариант) и B1A (син подобрен вариант/син пунктир) са включени в инвестиционното 

предложение, за което от страна на НКСИП като възложител е започнала процедурата по 

ОВОС. Алтернативи В1 и В1А са разработени по нов терен. Предмет на процедурата по 

ОВОС е намерението в неговата цялост, което включва цялото трасе от АМ „Хемус”, 

оставащо за доизграждане, както и свързаните със строителството и експлоатация 

съпътстващи обекти и дейности.  

От страна на НКСИП е извършено уведомяване по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС 

в ранния етап на развитие на препоръчаните варианти за трасе за доизграждане на АМ 
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„Хемус“. През м. април 2014 г. в МОСВ като компетентен орган по околна среда и всички 

засегнати общини са внесени с уведомления на основание чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за 

условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и чл. 

10, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на 

оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.   

2.2.1. Алтернатива B1 (син вариант) 

Вариант син (В1/1992 г.) е единият от вариантите, за които НКСИП е уведомил 

МОСВ и засегнатите общини на през м. април 2014 г., като този вариант засяга защитени 

територии. С писмо изх. № ОВОС-29/27.05.2014 г.;№ НСЗП-155/27.05.2014 г. на МОСВ 

компетентният орган по околна среда дава указания да бъде разработен и оценен вариант 

на трасе на разработения през 1992 г. вариант син (В1) в частта му преминаваща през 

землищата на с. Крушуна, с. Бохот и с. Беглеж, извън границите на засегнатите 

защитени територии: ЗМ „Шумата”; ЗМ „Орниците” и ЗМ „Дългата бара-паметника”.  

В настоящото задание за обхват и съдържание на ОВОС, в изпълнение на 

указанията на МОСВ, е разглеждан Вариант син (В1) актуализиран през 2014 г., който 

не засяга защитени територии. Описание на варианта е представено в т. 1.А. от 

заданието, като този вариант е единият от двата, предмет на процедурата по ОВОС. 

 

2.2.2. Алтернатива B1А (син подобрен вариант/син пунктир) 

Основната цел при разработването на вариант син подобрен/син пунктир 

(В1А/2013 г.), e избягването на защитени зони и защитени територии. Син подобрен 

вариант (В1А) включва три нови участъка, като в останалата част трасето следва следата 

на син вариант (В1). Вариант В1А/2013 г. е вторият вариант, за който е извършено 

уведомяването през м. април 2014 г. 

Проектантът на етап 1 е запознат с уведомлението и писмо изх. № ОВОС-

29/27.05.2014 г.;№ НСЗП-155/27.05.2014 г. на МОСВ, в което се дават указания за 

процедурата по ОВОС и получените предписания за процедурите по ОВОС и ОС, касаещи 

АМ „Хемус”. При координирането на работата на проектантския екип и екипа, изготвящ 

ОВОС, са обсъждани обсъдени проектното трасе във връзка със засягане на защитени 

територии и защитени зони. В резултат на това е оптимизирано трасето в участъка от км 

88+400 до км 93+100, където се пресича Защитена зона „Български извор” по Натура - 

2000 и в участъка от км 103+500 до км 108+000 за отдалечаване на юг от местността 

Скока и пещерата Скока, които са местообитание на прилепи. В хода на работата по 

идейния проект на етап 1 и други участъци са прецизирани с цел подобряване на 

техническите параметри и съобразяване със средата на развитие, като има някои, макар и 

незначителни, отклонения спрямо следата на вариант В1А/2013 г.   

 

Описание на Алтернатива В1А/2014 г. в частта от етап 1 е представено в т. 1.А от 

заданието, като това е вторият вариант, който ще бъде разглеждан в процедурата по 

ОВОС  

 

Алтернатива B1 (син вариант, актуализиран) и Алтернатива B1A (син подобрен 

вариант/син пунктир), предмет на процедура по ОВОС за инвестиционното 

предложение за „Доизграждане на АМ „Хемус” (Ябланица - Белокопитово)”, в 

настоящото Задание за обхват и съдържание на ОВОС ще бъдат наричани за краткост 

Алтернатива B1 и Алтернатива B1A. Предвид съвместяването на процеса на 

проектиране за етап 1 и етап 2 с процеса на ОВОС, е вероятно да има и други промени в 

трасетата по двете алтернативи, както и допълване на предмета на ОВОС с очакваните 

съпътстващи и свързани с основния обект дейности (като пътни възли, пресичания, 

засягане на инфраструктура на други ведомства и др.). 
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2.3. Алтернативи за технологии 

Проектът съобразява утвърдена технология за изграждане на автомагистрала, 

категория на движение „много тежко”. Технологията за строителство на пътища е 

регламентирана в „Норми за проектиране на пътища” и Техническа спецификация за 

съответния габарит Г 29 м. Не са проучвани и разглеждани от възложителя и проектантите 

други алтернативи за технологии. 

2.4. Прилагане на „нулева алтернатива” 

АМ „Хемус” се разглежда като стратегически проект, под чието въздействие се 

очаква да се ускори процесът на икономическо и социално сближаване на регионално 

ниво. Изграждането й ще окаже влияние върху регионалните икономики на три от 

районите за планиране на България - Северозападен, Северен централен и Североизточен, 

с благоприятно въздействие върху бизнеса и създаването на нови работни места. Общият 

брой на населението, което ще се възползва от подобрената инфраструктура е 

приблизително 2.9 млн. души върху площ от почти 44 % от територията на страната. 

Трасето на АМ „Хемус” е част от Европейската пътна мрежа, от връзката с коридор IV на 

запад до коридор IX в близост до Велико Търново. Нулевата алтернатива означава 

забавяне изграждането на връзката с TEN-T и нарушаване на поредица от поети 

ангажименти към ЕС и съседните на страната ни държави  

Следва да бъде съобразено също така, че дейностите за изграждане на АМ „Хемус” 

не са свързани с изграждане или експлоатация на изцяло нова автомагистрала, а са по-

скоро като продължение и довършване на вече започнало изграждане на автомагистралата 

с цел осигуряване на нейната цялост.  

Основен принцип на Закона за пътищата в чл. 2, ал. 2 е, че пътната мрежа се 

развива съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, 

инфраструктурата на населените места и изискванията в нормативните актове, свързани с 

националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността на 

движението. 

При нулева алтернатива съществуващите комуникационно-транспортни връзки ще 

продължава да бъдат все по-натоварени с допълнителен трафик, ще се увеличат 

задръстванията, а оттам и вредните въздействия върху околната среда. С изнасяне на 

движението извън населените места се очаква подобряване параметрите на жилищната 

среда: повишаване чистотата на атмосферния въздух, намаляване на емисиите на шум, 

намаляване предпоставките за инциденти с МПС и техните товари на територията на 

многобройните населени места, през които в момента се осъществява движението на МПС 

по направлението София - Варна. 

 

3. Характеристика на околната среда, в която ще се реализира 

инвестиционното предложение, и прогноза на въздействието 

Кратко представяне на методологичния подход за описание на компонентите и 

факторите на околната среда и човешкото здраве (предварителна идентификация на 

чувствителните рецептори), които е вероятно да бъдат значително засегнати от 

реализацията на ИП и прогноза на въздействието 

Проучването на съществуващото/изходното/базисното състояние представлява 

основата на оценката на компонентите/факторите на околната среда. Базовите условия ще 

бъдат описани въз основа на комбинация от преглед на налична информация и 

литературни източници, както и на теренни проучвания за състоянието на околната среда 

в зоната на въздействие на инвестиционното предложение. 

Предмет на описание и анализ е територията, която ще бъде засегната от ИП в 

неговата цялост, в т.ч. всички етапи и всички допълнителни или съпътстващи обекти 
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дейности, във връзка с пространственото и времевото измерение, честотата и 

продължителността на значителните въздействия, които ИП е вероятно да окаже. 

Описанието на компонентите на околна среда, освен общото описание на характерните 

белези и условията по цялото трасе, ще включи относимост на основните дейности по 

реализацията на ИП с оглед на определяне на значимостта и чувствителността на 

приемащата околна среда по компоненти (рецептори). 

За целите на оценката на въздействията ще се направи идентификация и оценка на 

качеството на приемника на въздействието или т.н. рецептор. В хода на оценката ще бъде 

определена чувствителността/важността на всеки рецептор, като за целта ще се използват 

критерии за всеки компонент/фактор на околната среда. Тези критерии отчитат 

специфичните особености на приемника по отношение на: съществуващо състояние на 

рецептора – географско разпространение, присъствие и обилие, стойност (консервационен 

статут) и др.; капацитет за възстановяване; устойчивост към стресове; период на 

възстановяване и др. Всички тези фактори определят чувствителността на рецептора. 

В ОВОС ще се направи идентификация на въздействията във връзка с 

осъществяването на инвестиционното предложение в неговата цялост за фазите на 

неговата реализация – строителство и експлоатация, както и при аварийни 

ситуации, като ще бъде съобразено и степента на развитието на проекта по отделните 

етапи. Тъй като специализираната нормативната уредба за проектиране, строителство и 

експлоатация на пътища, в т.ч. и автомагистрали, не регламентира задължения за 

предвиждане на закриване и извеждане от експлоатация на автомагистрала като част от 

проектите, то този етап няма да бъде разглеждан съответно и в документацията по ОВОС. 

Идентификацията на очакваните въздействия от реализацията на инвестиционното 

предложение ще се извършва на база описаните специфични, физични и технологични 

характеристики на инвестиционното предложение, вида и количеството на очакваните 

замърсители, използвани природни ресурси, както и в резултат от проведените 

консултации със заинтересованите от проекта страни. Ще бъдат оценени и възможните  

кумулативните въздействия при съобразяване на налична и предоставена информация за 

съществуващи или предвидени други дейности и намерения в района на инвестиционното 

предложение.  

Очакваните въздействия ще бъдат оценени по Етапи за периода на строителството 

и периода на експлоатация, както и при аварийни/непредвидени ситуации, с цел 

формулиране на общи и конкретни за всеки етап заключения по отношение на очакваните 

потенциални въздействия, вкл. и степента им. 

При оценката на предполагаемите значителни въздействия върху компонентите и 

факторите на околната среда и здравето на населението по Eтапи, ще бъдат 

предложени мерки за предотвратяване и намаляване на значителните вредни 

въздействия както за всеки Етап по отделно, така и за цялото трасе за периода на 

строителството, за периода на експлоатация и при необходимост – при 

непредвидени/аварийни ситуации. 

В Доклада за ОВОС предмет на оценка ще бъдат предложените от НКСИП две 

алтернативи на трасе (Алтернатива В1 и Алтернатива В1А) и ще бъде направен избор на 

алтернатива за реализация. 

Като към доклада за ОВОС ще бъде изготвен и изискания от МОСВ доклад за ОСВ, 

като алтернативите за трасе, които ще бъдат предмет на разглеждане и оценка в двата 

доклада, ще бъдат едни и същи.  

Ръководителят на екипа експерти по ОВОС има отговорността по нормативна 

уредба за обективността на крайното заключение и предложените мерки, в т.ч. и за 

съобразяване със заключения и мерки в доклада за ОСВ. 
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3.1 Атмосферен въздух и климатични фактори 

Началото на двата проектни варианта за трасе (Алтернатива B1 и Алтернатива 

В1А) съвпадат с края на изпълнения участък от АМ „Хемус” при гр. Ябланица и се 

развиват по северозападните и по северните предпланински склонове на Стара планина. 

Съществуващите климатични фактори в обхвата на проекта за доизграждане на 

АМ „Хемус” (Ябланица – Белокопитово) се определят от състоянието на двата пресичани 

климатични района от Умерено-континенталната климатична подобласт на Европейско 

континенталната климатична област. Трасето започва в Предбалканския 

(Припланинският) климатичен район на Северна България, но пресича почти по цялата 

дължина Средния климатичен район на Дунавската хълмиста равнина. 

Средният климатичен район на Дунавската хълмиста равнина обхваща 

средните части на Дунавската равнина, включително и Лудогорието. Теренът е по-

издигнат, особено в източната част на района, където надморската височина достига 400 - 

500 м н.в., докато в централните и западните му части надморската височина е до 300 - 

350 м н.в., но има части и с височина около 150 м н.в. 

Климатът в Средния климатичен район е типично континентален поради 

откритостта му от север, създаваща благоприятни условия за нахлуване на студени 

континентални въздушни маси през зимата. Зимата е най-студена за цялата равнинна част 

на страната, със средна януарска температура от -2°С и -3°С, но минималните 

температури, особено в ниските места, нерядко достигат до -15°С. Зимните валежи в 

района са малко по-големи отколкото в северния район и се движат средно около 110 - 

140 мм. Пролетта настъпва също така сравнително рано, както и в северния район. 

Средната денонощна температура надвишава 5°С още в началото на второто десетдневие 

на март, а през първото десетдневие на месеца трайно се установява над 10°С. 

Изключение от тази характеристика прави високата част на района (Лудогорието), където 

пролетта е по-хладна и настъпва по-бавно. Сумата на валежите през пролетните месеци е 

около 140 - 160 мм. През лятото температурните условия в средния район се различават 

вече пo-чувствително от условията в северния район главно поради относително по-

голямата надморска височина, средните температури за юли са по-ниски средно с 0.5 до 

l°С, а в Лудогорието с около 1.5 до 2°С. Летните валежи в района са сравнително по-

големи в централната му част, където сумата им е между 190 и 250 мм, а в останалите 

части е между 160 и 210 мм. Есента в Средния климатичен район на Дунавската равнина е 

малко по-топла от пролетта. Средно към 20 октомври температурата на въздуха вече се 

задържа по-трайно под 10°С, а към средата на ноември - и под 5°С. Първите есенни 

мразове настъпват към 10- 15 октомври за котловинните места и към 20 октомври за 

останалите. Есенните валежи са средно между 120 и 160 мм. В района се чувства 

влиянието на Стара планина, в резултат на което валежите са относително по-големи - 

между 550 и 700 мм, като увеличението е главно за сметка на пролетните и летните 

валежи. 

Предбалканският (Припланинският) климатичен район на Северна България се 

простира успоредно на севeрния и средния и достига на юг до северните склонове на 

Старопланинската верига. Той обхваща хълмистите и припланинските места, 

разположени непосредствено пред Стара планина, като в северната му част надморската 

височина е средно 300 - 350 м н.в., а на юг - до около 800- 1000 м н.в. 

Зимата в този климатичен район, общо взето, е студена. Средните януарски 

температури са между -2°С (в места с по-малка надморска височина) и до - 3.5°С в най-

високите му части. Най-ниските минимални температури се случват главно в най-ниските 

затворени места, където средно ежегодно са от порядъка на -16 - -18°С. Характерна 

особеност на топлинните условия през студената част на годината са, макар и немного 

чести, фьоновите прояви (при адвекция от юг и югозапад), поради което средните 
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максимални температури въпреки значително по-голямата надморска височина тук са с 3 - 

4°С по-високи, отколкото в Северния дунавски район. Валежите през зимата са между 130 

и 200 мм. Общо взето, зимните валежи в този район са по-големи в сравнение със Средния 

район, но остават най-малки в сравнение с валежите през останалите сезони. Пролетта в 

Предбалканския район е хладна и настъпва значително по-късно в сравнение с останалите 

два района на Дунавската равнина. Средната денонощна температура на въздуха се 

задържа устойчиво над 5°С едва след 20 март в по- ниските части на района и в началото 

на април, в по-високите му части. Това закъснение е благоприятно за овощните видове и 

за зеленчуковите култури, тъй като тяхната вегетация започва обикновено след 

последните мразове. Обаче в котловинните места (Ботевград, Троянско и др.) последните 

пролетни мразове се случват доста късно - средно към 18 – 20 април. Пролетната сума на 

валежите значително надвишава зимната, като остава средно между 200 и 240 мм. Лятото 

в Предбалканския климатичен район не е така горещо, както в двата района на Дунавската 

равнина. Средната температура през юли е между 20 и 21°С за по-ниската половина на 

района и 16 - 18°С за по-високите части. Летните валежи в района се колебаят в доста 

широки граници, но изобщо са едни от най-големите за страната - средно 250 - 350 мм и 

дори повече в най-високите централни части на района. Това се дължи главно на 

сравнително голямата надморска височина, при което при нахлуване на по-влажен 

океански въздух той допълнително се издига вертикално и се образуват мощни кълбесто-

дъждовни облаци. Летните суми на валежите обикновено надвишават близо два пъти 

зимните През есента във високите части на района средната температура на въздуха спада 

трайно под 10°С още през първата половина на октомври. Първите есенни мразове 

настъпват най-рано не толкова във високите места, колкото в котловините. Това става 

средно към 20 октомври. Валежите през есента намаляват в сравнение с лятото. Във 

високите части на района сумата им е около 200 мм, а в ниските е около 150 мм. 

В доклада за ОВОС ще бъде оценено потенциалното въздействие на АМ „Хемус” 

(Ябланица – Белокопитово), което може да доведе до вероятни микроклиматични промени 

в обхвата на трасето, както и промяната в количествата емитирани парникови газове, 

влияещи върху климатичните условия. Съобразено с разпоредбата на чл. 101, буква „е” от 

Регламент 1013/2013 г., при анализа на въздействието върху околната среда ще бъдат 

съобразени по възможния и подходящ начин нуждите във връзка с приспособяването към 

изменението на климата и смекчаване на последиците от него и устойчивостта на 

бедствия. 

За определяне на съществуващото (базисно) състояние по отношение на 

качеството на атмосферния въздух на територията, пресичана от трасето на АМ, ще 

бъдат използвани данни от актуализираните общински Програми за намаляване нивата на 

замърсителите, а именно: 

- Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените 

норми за нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на община 

Шумен за периода 2011 – 2014; 

- Програма за намаляване емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) и достигане на 

установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община Горна 

Оряховица за периода 2011 – 2014; 

- Програма за емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в 

атмосферния въздух на община Велико Търново за периода 2011 – 2014; 

- Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане установените норми за 

КАВ по показателя фини прахови частици под 10 µm (ФПЧ10) на територията на гр. Ловеч 

– 2011 г.; 

- Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане установените норми за 

вредни вещества (фини прахови частици под 10 µm - ФПЧ10) на територията на гр. Плевен 

– 2011. 
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Обекти (рецептори) на емитираните от пътния трафик замърсители, които могат да 

бъдат повлияни от реализацията на автомагистралата, са жилищни територии и/или зони 

от населените места с определено качество на атмосферния въздух, разположени около 

трасето на бъдещата автомагистрала. Двата варианта преминават в близост до следните 

населени места (рецептори), които се очаква да бъдат обекти на въздействие по 

отношение качество на атмосферния въздух. 

Алтернатива B1 - с дължина 252.4 км 

Трасето преминава южно от с. Брестница, пресича р. Вит, преминава югоизточно 

от с. Пещерна, с. Торос и с. Дерманци. След това преминава южно спрямо с. Ъглен, с. 

Беглежи и с. Бежаново, преминава между с. Ласкар и с. Николаево. Обхожда северно с. 

Слатина и с. Дойренци и южно с. Владиня. Развива се южно от с. Александрово, с. 

Чавдарци и с. Крушуна. Преминава северно над с. Върбовка, гр. Павликени и с. Дъскот, 

продължава южно от с. Паскалевец, с. Стефан Стамболово и с. Куцина. Обхожда от север 

с. Крушево, с. Драганово и с. Сушица. След това трасето преминава северно над с. Горски 

Сеновец и южно под с. Камен, като продължава южно под с. Водица и с. Ковачевец. 

Преминава северно от гр. Попово и на юг от гр. Кардам и с. Дриново. Продължава между 

с. Кръшно и с. Чудомир от северна страна и с. Дралфа, с. Голямо Соколово и с. Бистра от 

южна страна. Обхожда северно с. Съединение, с. Алваново е с. Буховци, като от север 

остава с. Макариополско, след което трасето обхожда северно с. Черенча и с. Градище, за 

да се включи в изграждания в момента участък от АМ „Хемус” при с. Белокопитово и с. 

Панайот Волово. 

Алтернатива B1А - с дължина 252.0 км 

Основната цел при разработването на вариант син подобрен (В1А), e избягването 

на защитени зони и защитени територии. Този вариант има три различни от вариант син 

участъка. Първият нов участък се отклонява след с. Пещерна, с. Торос в източна посока, 

обхожда южно защитени зони и защитени територии, преминава южно от с. Драгана и с. 

Каленик, северно от гр. Угърчин, Орляне, Баховица, Славяни и Слатина и се включва 

отново във Вариант В1 северно над с. Слатина. Вторият нов участък след с. Владиня се 

развива северно от с. Александрово, с. Чавдарци и с. Крушуна, като се включва отново във 

Вариант В1 след с. Крушуна и преди с. Върбовка. Третият нов участък е за по-добро 

преминаване през р. Янтра веднага след с. Куцина. 

Прогноза на въздействие 

Период на строителство  

В този период ще се извършват различни по вид дейности, в резултат на което 

емисиите ще са само неорганизирани, както следва: изкопни работи за подготовка 

основата на пътя; изкопни работи за изместване на отводнителни/напоителни канали, 

преместване на ел. проводи, газопровод и други съпътстващи инфраструктурни обекти; 

товарене и транспорт на излишните материали до депо; разтоварване на излишните 

материали; товарене и разтоварване на инертни материали върху временни площадки по 

трасето на пътя; обратно засипване с чакъл и филц при полагане на основата на пътя; 

влагане, разстилане и уплътняване на инертните материали на пътя.  

Основните емисии при транспорт на инертните материали ще бъдат разпределени 

по използваните временни или съществуващи пътища в района на строителните работи. 

При тези процеси ще се емитира прах с различен фракционен състав, поради 

използването на машини за отстраняване на пътната настилка, булдозери, челни товарачи 

и ръчни работи. Наред с това ще се отделят характерните за горивните процеси в ДВГ 

отпадъчни газове (азотни оксиди, въглероден оксид, серни оксиди, сажди, ЛОС, РАН, УОЗ 

и др.).  

При подготовката, полагането и подравняването на асфалтови настилки, свързано с 

разтапяне на битум, подготовка на асфалтовите смеси, тяхното полагане и подравняване с 
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машини се отделят основно пари на различни въглеводороди (в т.ч. ЛОС, ПАВ, УОЗ, 

диоксини, фурани и ПХБ). 

Замърсяването на атмосферния въздух през този период ще бъде пренебрежимо 

малко, краткосрочно в локален мащаб и няма да окаже въздействие върху състоянието на 

приземния слой на атмосферния въздух в обхвата на обектите на въздействие. 

Период на експлоатация 

В доклада за ОВОС, по отношение на приземните концентрации на съответните 

замърсители, ще бъдат оценени двата предложени проектни варианта за доизграждане на 

АМ „Хемус” (Ябланица – Белокопитово): - Алтернатива B1 и - Алтернатива В1А.  

Типовете замърсители, за които ще бъдат пресметнати емисиите след реализацията 

на проекта, са, както следва: NOx – азотни оксиди; ЛОС – летливи органични съединения; 

НМЛОС – неметанови летливи органични съединения; CH4 – метан; CO – въглероден 

оксид; CO2 – въглероден диоксид; N2O – двуазотен оксид; SO2 – серен диоксид; NH4 – 

амоняк; Cd -  кадмий; Pb – олово; PAH - Полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) - 

Benzo ()pyrene, Benso () fluoranthene + Benzo () fluoranthene, indeno (1, 2, 3-cd) pyrene; 

Diox – диоксини и фурани; PM10 (ФПЧ10) – фини прахови частици (сажди) – еквивалент на 

количеството сажди, събрано чрез филтърни измервания при изгаряне на дизелово гориво. 

Емитираните количества от превозните средства по тип замърсители ще бъдат 

определени, според представена от Възложителя прогноза за трафика по участъците от 

проекта за доизграждане на АМ „Хемус” за периода 2020 - 2040 година. 

Трасетата на двата предложени варианта не пресичат жилищни зони и обхождат 

посочените населени места. Основното въздействие при двата варианта, което ще бъде 

определено в ДОВОС, е върху близките населени места обекти на въздействие, ще зависи 

основно от предоставените от възложителя данни за интензивността на движение, както и 

от останалите статичните и динамични фактори в отделните участъци. Разпределението на 

приземните концентрации по отношение на азотни оксиди и ФПЧ10 ще бъде моделирано и 

представено върху подходящ картен материал.  

Най-близко разположените до трасето жилищни зони (рецептори) са, както следва: 

южните части на с. Брестница, източните части на с. Торос, южните части на с. Беглеж и с. 

Бежаново, участъка между с. Ласкар и северните части на с. Николаево, южните части на 

с. Владиня. Южните части на с. Александрово, с. Чавдарци и с. Крушуна, северните части 

на гр. Павликени и с. Дъскот, южните части на с. Паскалевец, с. Стефан Стамболово и с. 

Куцина, северните части на с. Крушево, с. Сушица. и с. Горски Сеновец, южните части на 

с. Камен, с. Водица и с. Ковачевец, северните части на гр. Попово, южните части на гр. 

Кардам, северните части на с. Кръшно, северните части на с. Съединение и с. Буховци, 

северните части на с. Градище.  

В ДОВОС ще бъдат оценени и сравнени двете Алтернативи на трасе за 

доизграждане на АМ „Хемус” (Ябланица – Белокопитово) по отношение на очакваното 

въздействие върху обектите (рецептори) на емитираните от магистралата замърсители – 

посочените близки жилищни територии и/или зони от населените места около 

магистралата. Съпоставянето на двете предложени Алтернативи за трасе на АМ „Хемус” 

ще бъде извършено по отношение на приземните концентрации на емитираните от 

автомагистралата основни замърсители (азотни оксиди и фини прахови частици (ФПЧ10)) 

в обхвата на обектите на въздействие (жилищни територии и/или сгради). Въз основа на 

брой засегнати рецептори след извършени прогнози за въздействието (превишаване на 

допустимите концентрации и/или норми за опазване на човешкото здраве) ще бъде 

посочена предпочитана Алтернатива за реализация на инвестиционното предложение. 

3.2. Повърхностни и подземни води 

Базисното състояние на водните обекти, които ще бъдат засегнати от 

инвестиционното предложение, се определя от наличните данни от провеждания 

мониторинг на тяхното екологично, химично и количествено състояние. Значение в 
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случая имат и съоръжения, с които се използват водите за различни стопански цели – 

водоснабдяване, напояване, и др., както и зоните за защита на водните обекти – основно 

зони за защита на водите за питейни цели, защитени територии и зони по Натура 2000.  

За проследяване на тенденцията за изменение на състоянието на водите преди 

започване на „проекта“ ще се използва информацията за определяне на „базисното 

състояние на водите на територията на Р.България“. Управлението на водите, 

определянето на водните тела, контрола на тяхното състояние, екологичните цели и 

мерките, които са поставени за постигане по отношение на тяхното състояние, се 

извършва на базата на разработени и утвърдени Планове за управление на речните 

басейни. Такива към настоящия момент са разработени за периода 2010 – 2015 г., като са 

утвърдени със Заповед на министъра на околната среда и водите. 

Във връзка с широкия линеен обхват на „проекта“ и пресичането (премостването) 

на речни корита, като изходна информация за определяне на базисното състояние, по 

отношение вредното въздействие от дейността на водите, ще се използва информация от 

приключилите етапи по разработване на Плановете за управление на риска от наводнения 

(ПУРН) за териториите на Басейнова дирекция „Дунавски район” и Басейнова дирекция 

„Черноморски район”. 

За определяне на базисното състояние ще се използват и достъпни за ползване 

архивни и специализирани източници, които биха имали отношение към оценката, 

например анализи на въздействието на автомобилния транспорт върху околната среда. 

 Повърхностни води 

Инвестиционното предложение попада основно в териториалния обхват на БД 

„Дунавски район”. Тук попадат около 200 км (80%) от дължината на трасето. Пресичат 

се последователно басейните на реките Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом. В началото, в 

района на гр. Ябланица, трасето минава почти по вододелната граница на водосборните 

области на р. Искър и р. Вит, като засягането на поречието на р. Искър (по-точно на 

десния й приток р. Златна Панега) е практически незначително. 

Последните близо 50 km от трасето (оставащите 20%) попадат в района на БД 

Черноморски район. Това е басейна на р. Камчия – началната част от водосбора на левия й 

приток р. Врана и в съвсем ограничена степен, около края на магистралата при с. 

Белокопитово, басейна на р. Провадийска – началната част от водосбора на десния й 

приток р. Мадара.  

Границата между районите на двете басейнови дирекции се пресича приблизително 

между с. Голямо ново и с. Дралфа. 

Трасето на АМ „Хемус” пресича средните поречия на тези реки. Те попадат в 

областите на Предбалкана (основно средната и източна подобласт на Предбалкана) и 

югозападните части на Източна Дунавска равнина. Независимо от сравнително малката 

надморска височина и малката денивелация на местностите, през които минават тези реки, 

специфичните особености на тези райони по отношение на геоложкия строеж и тектонско 

развитие са предпоставка за образуване на каньонообразни долини и силно врязани долове 

на притоците, които ще се явят главна пречка по време на строителството на АМ „Хемус”. 

В тези части поречията на всички реки, особено на Вит, Осъм и Янтра (заедно с основния 

й приток р. Росица) в миналото са били силно меандриращи и за улесняване на 

използването на водите им, както и за ограничаване на щетите, които са предизвиквали по 

време на пълноводие, техните корита са коригирани в големи участъци.  

Състоянието на повърхностните водни тела от речните басейни, в зоните на 

пресичане от АМ „Хемус”, са подложени на аналогични въздействия, които определят 

тяхното екологичнo и химично състояние/потенциал. Това са основно замърсяване от 

заустване на непречистени битови и промишлени отпадъчни води, селскостопански 
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дейности – торене при земеделието и твърди и течни отпадъци при животновъдството, 

нерегламентирани и неправилно експлоатирани сметища за битови отпадъци и т.н.  

Като рецептори (зони на въздействие), т.е. най-лесно, бързо или потенциално 

склонни към усвояване емисиите от отпадъчни води, от реализацията на „проекта“, могат 

да се посочат водните обекти и водните тела, които попадат в неговия обхват. Това са 

повърхностните водни тела, които се пресичат или към които тангира трасето.  

Рамковата директива за водите 2000/60/ЕО (РДВ) и Законът за водите (ЗВ) 

определят от особено значение, наред с другото, спазването на режимите (забрани и 

ограничения) в зоните за защита на водите, които могат да бъдат определени като 

рецептори с приоритетно значение.  

Такива зони за защита на водите, както е посочени по – долу, са следните:  

Чл. 119а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) (1) Зоните за защита на водите са: 

1. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) водните тела и санитарно-охранителните зони по 

чл. 119, ал. 4;  

2. зоните с води за къпане; 

3. зоните, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, включително: 

а) уязвими зони; 

б) чувствителни зони; 

4. зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми; 

5. защитените територии и зони, обявени за опазване на местообитания и 

биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите 

е важен фактор за тяхното опазване. 

 

Повърхностни водни тела, попадащи на територията на БД Дунавски район за 

управление на водите и засегнати от реализацията на ИП: 

- повърхностно водно тяло от поречие Искър, с име Златна Панега, код 

BG1IS100R024. Екологичното състояние на водното тяло е добро. Химичното 

състояние на водното тяло е добро. Специфичната екологична цел за 

повърхностното водно тяло с код BG1IS100R024 е „Запазване и подобряване на 

доброто екологично и доброто химично състояние до 2015 г.“; 

- повърхностно водно тяло от поречие Вит, с име Вит и код BG1VT789R005. 

Екологичното състояние на водното тяло е добро. Химичното състояние на водното 

тяло е добро. Специфичната екологична цел за повърхностното водно тяло с код 

BG1VT789R005 е „Запазване и подобряване на доброто екологично и доброто 

химично състояние до 2015 г.“; 

- повърхностно водно тяло от поречие Вит, с име Вит и код BG1VT307R007. 

Екологичното състояние на водното тяло е добро. Химичното състояние на водното 

тяло е добро. Специфичната екологична цел за повърхностното водно тяло с код 

BG1VT307R007 е „Запазване и подобряване на доброто екологично и доброто 

химично състояние до 2015 г.“; 

- повърхностно водно тяло от поречие Вит, с име Каменка и  код BG1VT600R006. 

Екологичното състояние на водното тяло е добро. Химичното състояние на водното 

тяло е добро. Специфичната екологична цел за повърхностното водно тяло с код 

BG1VT600R006 е „Запазване и подобряване на доброто екологично и доброто 

химично състояние до 2015 г.“; 

- повърхностно водно тяло от поречие Вит, с име Тученица и код BG1VT200R008. 

Екологичното състояние на водното тяло е добро. Химичното състояние на водното 
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тяло е много лошо. Специфичната екологична цел за повърхностното водно тяло с 

код BG1VT200R008 е „Предотвратяване влошаването на екологичното състояние и 

постигане на добро до 2027 г. Запазване и подобряване на доброто  химично 

състояние“; 

- повърхностно водно тяло от поречие Осъм, с име Берница и код BG1OS700R002. 

Екологичното състояние на водното тяло е умерено. Химичното състояние на 

водното тяло е добро. Специфичната екологична цел за повърхностното водно тяло 

с код BG1OS700R002 е „Предотвратяване влошаването на екологичното състояние 

и постигане на добро, запазване и подобряване на доброто химично състояние до 

2015 г.“; 

- повърхностно водно тяло от поречие Осъм, с име Берница и код BG1OS700R004. 

Екологичното състояние на водното тяло е умерено. Химичното състояние на 

водното тяло е добро. Специфичната екологична цел за повърхностното водно тяло 

с код BG1OS700R004 е „Предотвратяване влошаването на екологичното състояние 

и постигане на добро, запазване и подобряване на доброто химично състояние до 

2015 г.“; 

- повърхностно водно тяло от поречие Осъм, с име Ломя и код BG1OS400R010. 

Екологичното състояние на водното тяло е умерено. Химичното състояние на 

водното тяло е добро. Специфичната екологична цел за повърхностното водно тяло 

с код BG1OS400R010 е „Предотвратяване влошаването на екологичното състояние 

и постигане на добро, запазване и подобряване на доброто химично състояние до 

2015 г.“; 

- повърхностно водно тяло, което е силно модифицирано,  от поречие Осъм, с име 

Осъм и код BG1OS700R011. Екологичният потенциал на водното тяло е добър. 

Химичното състояние на водното тяло е добро. Специфичната екологична цел за 

повърхностното водно тяло с код BG1OS700R011 е „Запазване и подобряване на 

добрия екологичен потенциал и доброто химично състояние до 2015 г.“; 

- повърхностно водно тяло от поречие Янтра, с име Росица и код BG1YN400R012. 

Екологичното състояние на водното тяло е умерено. Химичното състояние на 

водното тяло е добро. Специфичната екологична цел за повърхностното водно тяло 

с код BG1YN400R012 е „Предотвратяване влошаването на екологичното състояние 

и постигане на добро, запазване и подобряване на доброто химично състояние до 

2015 г.“; 

- повърхностно водно тяло от поречие Янтра, с име Елийска и код BG1YN300R026. 

Екологичното състояние на водното тяло е лошо. Химичното състояние на водното 

тяло е добро. Специфичната екологична цел за повърхностното водно тяло с код 

BG1YN300R026 е „Предотвратяване влошаването на екологичното състояние и 

постигане на добро до 2021 г. Запазване и подобряване на доброто химично 

състояние“; 

- повърхностно водно тяло, което е силно модифицирано, от поречие Янтра, с име Я 

- нтра и код BG1YN307R027. Екологичният потенциал на водното тяло е умерен. 

Химичното състояние на водното тяло е добро. Специфичната екологична цел за 

повърхностното водно тяло с код BG1YN307R027 е „Предотвратяване влошаването 

на екологичния потенциал и постигане на добър, запазване и подобряване на 

доброто химично състояние до 2015 г.“; 

- повърхностно водно тяло от поречие Русенски Лом, с име Каяджик и код 

BG1RL200R001. Екологичното състояние на водното тяло е умерено. Химичното 

състояние на водното тяло е добро. Специфичната екологична цел за 

повърхностното водно тяло с код BG1RL200R001 е „Предотвратяване влошаването 

на екологичното състояние и постигане на добро, запазване и подобряване на 

доброто химично състояние до 2015 г.“; 

- повърхностно водно тяло от поречие Русенски Лом, с име Баниски Лом и код 

BG1RL200R003. Екологичното състояние на водното тяло е умерено. Химичното 
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състояние на водното тяло е добро. Специфичната екологична цел за 

повърхностното водно тяло с код BG1RL200R003 е „Предотвратяване влошаването 

на екологичното състояние и постигане на добро, запазване и подобряване на 

доброто химично състояние до 2015 г.“; 

- повърхностно водно тяло, което е силно модифицирано, от поречие Русенски Лом, 

с име Черни Лом и код BG1RL200R007. Екологичният потенциал на водното тяло е 

умерен. Химичното състояние на водното тяло е добро. Специфичната екологична 

цел за повърхностното водно тяло с код BG1RL200R007 е „Предотвратяване 

влошаването на екологичния потенциал и постигане на добро, запазване и 

подобряване на доброто химично състояние до 2015 г.“; 

- повърхностно водно тяло от поречие Русенски Лом, с име Малки Лом и код 

BG1RL900R010. Екологичното състояние на водното тяло е умерено. Химичното 

състояние на водното тяло е добро. Специфичната екологична цел за 

повърхностното водно тяло с код BG1RL900R010 е „Предотвратяване влошаването 

на екологичното състояние и постигане на добро, запазване и подобряване на 

доброто химично състояние до 2015 г.“; 

 

Повърхностни водни тела, попадащи на територията на БД Черноморски район за 

управление на водите и засегнати от реализацията на ИП: 

- BG2KA800R030 – р. Керизбунар от извор до язовир „Съединение“, определено в 

добро екологично състояние в риск от замърсяване с органични вещества, азот и 

фосфор; 

- BG2KA800L029 – яз. „Съединение“, определено в лошо екологично състояние в 

риск от замърсяване; 

- BG2KA800R028 – р. Керизбунар от язовир „Съединение“ до вливане в р.Врана, 

определено е умерено екологично състояние в риск от замърсяване с азот и 

фосфор; 

- BG2KA800L027 – яз.“Фисек“ определено в лошо екологично състояние в риск от 

замърсяване с азот; 

- BG2KA800R025 – р. Чираджи (Пакоша) от извор до яз. „Фисек“, определено в 

добро екологично състояние в риск от замърсяване с органични вещества, азот и 

фосфор; 

- BG2PR800R018 – р. Мадара от извора до кв. Макак, гр. Шумен, определено в лошо 

екологично състояние в риск от замърсяване с азот и фосфор; 

Прогноза на въздействие 

Период на строителство  

Въздействие може да се очаква върху морфологичните особености на 

повърхностните водни тела в зоните на пресичане (премоствания) или корекции на 

повърхностни водни обекти – реки, дерета, микроязовири, заблатени участъци и др. 

подобни от съоръженията на магистралата – мостове и водостоци. Незначително и 

локално въздействие се очаква и по отношение повишение на неразтворените вещества в 

речните води, когато се изпълнява фундиране в речните корита и при подготовка на 

бреговите участъци (разчистване на дървесна, храстова и тревна растителност, и негодни 

за фундиране скални разновидности – почви, тини и др.). 

Период на експлоатация 

По време на експлоатация на магистралата могат да се очакват въздействия от 

емисии на вредни вещества основно в случаи на аварии (главно с течни товари) или 

прекомерно използване на материали за зимно поддържане на проходимостта на пътя. 

Случаите на аварии, и особено тези с разливи на течни товари и вещества, са 

изключително редки и не могат да предизвикат дълготрайно въздействие върху 

състоянието на повърхностните водни тела. Зимното поддържане се извършва по 
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утвърдени и съобразени с опазването на околната среда разходни норми, поради което 

също може да се приеме, че въздействието е локално и краткотрайно. Като такива могат да 

се посочат Cl, SO4
2-, Na+, Mg2+ и др. от размразяващи субстанции, използвани против 

обледеняване на пътното платно  

 Подземни води 

Разпространението на засегнатите подземни водни тела и тяхната типова 

характеристика се определя основно от геологолитоложката и структурна характеристика 

на района през който преминава трасето. В случая това е зоната на Централния и Източен 

Предбалкан (в по-голямата част от трасето) и югозападните части на Източната Дунавска 

равнина.  

Като рецептори (зони на въздействие), от реализацията на „проекта” могат да се 

посочат главно тези подземните водни тела, които имат излаз на земната повърхност и 

оформят релефа на района. Това е обяснимо с факта, че трасето на АМ „Хемус”, 

независимо, че в някои случаи се прокарва в условия на изкопи, засяга ограничено тези 

подземни водни тела и то главно техните разкрития, там където основно преобладава 

зоната на инфилтрация и те може да не съдържат постоянно подземни води.  

Поради голямата дължина на разглеждания обект – около 250 км, се пресичат 

множество подземни водни тела – общо 16 на брой, които са представени от: 

Подземни водни тела БД Дунавски район за управление на водите и засегнати от 

реализацията на ИП: 

- подземно водно тяло с име „Порови води в Кватернера – р.Вит“ и код 

BG1G0000QAL018. Химичното състояние на подземното водно тяло е добро. 

Количественото състояние на подземното водно тяло е добро. Специфичната 

екологична цел е „Запазване на доброто състояние на подземните води“. 

- подземно водно тяло с име „Порови води в Кватернера – р.Осъм“ и код 

BG1G0000QAL019. Химичното състояние на подземното водно тяло е лошо. 

Количественото състояние на подземното водно тяло е добро. Специфичната 

екологична цел е „Намаляване съдържанието на органични и биогенни вещества, 

съдържанието на азот в подземните води“. 

- подземно водно тяло с име „Порови води в Кватернера – р.Янтра“ и код 

BG1G0000QAL020. Химичното състояние на подземното водно тяло е лошо. 

Количественото състояние на подземното водно тяло е добро. Специфичната 

екологична цел е „Намаляване съдържанието на органични и биогенни вещества, 

съдържанието на азот в подземните води“. 

- подземно водно тяло с име „Порови води в Кватернера – р.Русенски Лом и 

притоците му“ и код BG1G0000QAL021. Химичното състояние на подземното 

водно тяло е добро. Количественото състояние на подземното водно тяло е добро. 

Специфичната екологична цел е „Запазване на доброто състояние на подземните 

води“. 

- подземно водно тяло с име „Порови води в Кватернера между реките Вит и Осъм“ 

и код BG1G0000QPL025. Химичното състояние на подземното водно тяло е добро. 

Количественото състояние на подземното водно тяло е добро. Специфичната 

екологична цел е „Запазване на доброто състояние на подземните води“. 

- подземно водно тяло с име „Порови води в Кватернера между реките Осъм и 

Янтра“ и код BG1G0000QPL026. Химичното състояние на подземното водно тяло е 

лошо. Количественото състояние на подземното водно тяло е добро. Специфичната 

екологична цел е „Постигане на доброто състояние на подземните води“. 

- подземно водно тяло с име „Карстови води в Предбалкана“ и код 

BG1G0000K2S037. Химичното състояние на подземното водно тяло е добро. 

Количественото състояние на подземното водно тяло е добро. Специфичната 

екологична цел е „Запазване на доброто състояние на подземните води“. 
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- подземно водно тяло с име „Карстови води в Ломско – Плевенския басейн“ и код 

BG1G0000K2M047. Химичното състояние на подземното водно тяло е добро. 

Количественото състояние на подземното водно тяло е добро. Специфичната 

екологична цел е „Запазване на доброто състояние на подземните води“. 

- подземно водно тяло с име „Карстови води в Централния Балкан“ и код 

BG1G0000TJK045. Химичното състояние на подземното водно тяло е лошо. 

Количественото състояние на подземното водно тяло е добро. Специфичната 

екологична цел е „Постигане на доброто състояние на подземните води“. 

- подземно водно тяло с име „Карстови води в Ловеч-Търновския масив“ и код 

BG1G00000K1040. Химичното състояние на подземното водно тяло е лошо. 

Количественото състояние на подземното водно тяло е добро. Специфичната 

екологична цел е „Постигане на доброто състояние на подземните води“. 

- подземно водно тяло „Карстови води в Разградската формация“ и код 

BG1G000K1hb050. Химичното състояние на подземното водно тяло е лошо. 

Количественото състояние на подземното водно тяло е добро. Екологична цел за 

подземното водно тяло е „Намаляване съдържанието на органични и биогенни 

вещества, съдържанието на азот и фосфати в подземните води“. 

- подземно водно тяло „Карстови води в Малм – Валанжския басейн“ и код 

BG1G0000J3K051. Химичното състояние на подземното водно тяло е добро. 

Количественото състояние на подземното водно тяло е добро. Екологична цел за 

подземното водно тяло е „Запазване на доброто състояние на подземните води“. 

Част от горните водни тела (предимно подземните водни тела) са определени за 

зони за защита на питейните води, като се засягат Санитарно-охранителни зони, 

определени по реда на Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за 

проучване, проектиране и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди, а именно от Пояс II и Пояс III. 

Подземни водни тела, попадащи на територията на БД Черноморски район за 

управление на водите и засегнати от реализацията на ИП: 

- BG2G000J3K1040 – Карстови води в малм-валанж, определено в добро 

количествено и химическо състояние; 

- BG2G000J3K1041 – Карстови води в малм-валанж, определено в добро и 

количествено състояние; 

- BG2G000K1hb036 – Пукнатинни води в Хотрив – Барем – апт Каспичан, Тервел, 

Крушари, определено в добро количествено и лошо химическо състояние с цел не 

превишаване праговите стойности за NO3. Водоносния хоризонт е незащитен, 

открит и уязвим от повърхностни замърсявания; 

- BG2G000K1hb037 – Пукнатинни води във Валанж – Хотрив – апт Шумен – 

Търговище, определено в добро количествено и лошо химическо състояние с цел 

не превишаване праговите стойности на NO3 и  NH4. Водоносния хоризонт е 

незащитен, открит и уязвим от повърхностни замърсявания; 

Част от горните водни тела (подземните водни тела) са определени за зони за 

защита на питейните води, като в единичен случай се засяга Пояс III от  Санитарно-

охранителни зони, определена по реда на Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.  

Прогноза на въздействие 

Период на строителство  

Въздействие върху състоянието на подземните водни тела може да се очаква 

главно в районите, в които е необходимо да се извършат съществени изкопни работи. Тези 

въздействия касаят частично осушаване на подземните водни тела по протежение на 

зоната на изкопните дейности, като степента на въздействие зависи от конкретната 
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хидрогеоложка характеристика (в частност дълбочината на водните нива) на засегнатите 

подземни водни тела и наличието на водовземни съоръжения в близост до изкопните 

работи. Поради значителната разчлененост (респективно дренираност) на терена, през 

който минава трасето на магистралата, тези въздействия най-вероятно могат да се 

определят като незначителни. 

Период на експлоатация 

По време на експлоатацията практически няма вероятност от въздействие върху 

състоянието на подземните водни тела. 

 

В ДОВОС ще се разгледат в детайли състоянието на повърхностните и подземни 

водни тела, които ще бъдат засегнати при реализацията на ИП, и ще се направи оценка на 

въздействието върху тези водни тела по време на строителството (по етапи) и по време на 

експлоатацията на разглеждания участък от АМ „Хемус”, съответно по отношение на 

предлаганите две алтернативи за трасе: Алтернатива B1 и Алтернатива В1А. 

Оценката на това въздействие ще се направи на база изходната информация в 

ПУРБ за Дунавски и Черноморски район, както и на база актуални информация за тези 

водни тела, включително на база проведени консултации със заинтересовани страни 

(дружества), на които се засягат съоръжения – зони и съоръжения за водоснабдяване на 

населението, канализационни системи, напоителни системи, охранителни съоръжения 

(диги) около коритата на реките, наличие на защитени територии и защитени зони. Ще се 

отрази и наличната информация по отношение наличието на зони с риск от наводнения, 

изготвена във връзка с разработването на Плановете за управление на риска от наводнения 

(ПУРН).  

 

В доклада за ОВОС ще се направи подробен анализ по отношение на това, дали, в 

кои участъци на трасето и кои водни тела (повърхностни или подземни) е възможно да 

бъдат по-сериозно повлияни, както и дали това въздействие би довело до допълнително 

замърсяване спрямо заложеното в ПУРБ и ЗВ, дори и временно.  

3.3. Земни недра (Геология) 

Изходното състояние се определя чрез наличната геоложка информация за района 

през който ще премине трасето – картни листове от геоложки карти в мащаб 1:100 000 и 

обяснителните записки към тях, конкретни инженерно-геоложки доклади при проучването 

на земната основа, в която ще се извърши фундирането на трасето и съоръженията, 

топографски снимки и друга налична информация по въпроса.  

По отношение на използване на площите по трасето за търсене и/или проучване на 

подземни богатства, или наличие на концесии за добив на подземни богатства ще се 

използва Националния концесионен регистър (НКР) и пряка консултация с МИЕ.  

Инвестиционното предложение ще премине през областта на Средния и Източния 

Предбалкан, както и частично през югоизточните, гранични с Предбалкана части от 

Източната Дунавска равнина. В морфоложко отношение – релефни форми, надморски 

височини, развитие и особености на хидрографската мрежа, и т.н., - практически няма 

различия между отделните области. 

Предбалканът представлява система от ниски и средновисоки ридове, успоредни, 

на Главната Старопланинска верига и дълбоко прорязани от напречни проломи на реките 

протичащи през тях. 

Средна част на Предбалкана заема площта източно от реките Малък Искър и Вит 

до Стара река. Като по характерни релефни форми могат да се посочат както долините на 

посочените реки, така и Деветашко – Плужненско карстово плато и Търновските 

височини. 
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Източната част на Предбалкана се простира източно от долината на Стара река. По 

характерно релефни форми тук могат да се посочат Преславско-Драгоевски височини, 

Антоновските височини. 

Предбалканът обхваща система от гънкови структури с различна дължина и 

застъпване една с друга. По типа на тези гънкови структури Предбалканът се поделя на 

няколко надлъжни структурни ивици. 

На север е Външната предбалканска ивица, която е най-широко развита в Средния 

Предбалкан, силно се стеснява в Западния Предбалкан и не е развита в Източния 

Предбалкан. От юг се очертава от система синклинали и флексури, които я отделят от по-

вътрешната структурна ивица На запад външната ивица е заета от тесни надлъжно 

разломени антиклинали (Владимировска, Маркова и др.), изградени от горнокредни 

пластове. В Средния Предбалкан тази ивица е значително широка. Съставена е от плоски 

и широки антиклинали, чиято долнокредна ядка е разкрита от ерозията. Това са 

Търновската и Деветашката. Тук се включва и Луковитското понижение (между р. Златна 

Панега и средното течение на р. Вит), запълнено със слабо нагънати палеогенски наслаги. 

На изток Външната предбалканска ивица изклинява, като опира до Преславската 

антиклинала. 

В тази част от Предбалкана ще се реализира по-голямата част от инвестиционното 

предложение. 

Вътрешната предбалканска ивица е заета от редица по-високо издигнати 

антиклинали, в чиито ядки се разкриват и палеозойски скали.  

Рецептори на въздействието върху земните недра и геоложките условия при 

реализацията на „проекта“ представляват специфични участъци от релефа на терена в 

зоните на подсичане на стръми склонови откоси и  всичания в релефа за изкопни работи. 

Основния рецептор се явява теренната основа като основа за насипите и изкопите и 

склоновата стабилност. 

Извън горните основни рецептори, като не по-малко важни могат да се посочат и 

участъците (депата) за депониране на „неподходящи“ за строителството земни маси. Като 

„неподходящи“ могат да се определят тези земни маси, които се формират при подготовка 

на теренната основа и не са подходящи за влагане в насипи или изграждане на земната 

основа на настилката.  

От особено значение за проектирането, строителството и експлоатацията на 

проекти за развитието на автотранспортната мрежа е наличието на негативни геоложки 

явления. 

В този аспект значение имат по – специално налични или потенциални свлачищни 

райони, срутища, заблатени райони като основа за строителство, които могат да 

възпрепятстват строежа на магистралата и впоследствие да затруднят нейната 

експлоатация. Това са основно проявата на свлачищни и срутищни процеси, 

активизирането на които е в пряка връзка с извършваните изкопни работи.  

Източник на предварителна информацията за стабилитетните условия по трасето на 

„проекта“ е преди всичко наличната информация на поделенията на „Геозащита” в 

разглежданите райони. Контролът върху тези процеси се извършва от дружествата на 

„Геозащита”, разположени в гр. Плевен и в гр. Варна, с които следва да се извършат 

допълнителни консултации с „Геозащита” Плевен и консултации с „Геозащита” Варна 

преди започване на работното проектиране. 

Прогноза на въздействие 

Период на строителство  

Въздействието върху геоложката среда е практически по цялото протежение на 

трасето на магистралата. То се изразява в извършването на изкопни и насипни (земни) 
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работи и в най-голяма степен засяга геоложката среда в зоните на дълбоките изкопи. 

Трасето не засяга площи с издадени Разрешителни за търсене и/или проучване на 

подземни богатства и концесии за добив на подземни богатства. Въздействието ще се 

реализира в процеса на изграждане на съоръженията и пътното платно на магистралата. 

Период на експлоатация  

Негативно въздействие може да се получи при неправилно и некоректно 

проектиране и изграждане на съоръженията – подпорни и укрепителни съоръжения, в 

районите на подсичане на скатовете, вследствие на което да се реализира развитие на 

свлачища или срутища и да се затрудни последващата експлоатация на части от 

магистралата. 

В доклада за ОВОС ще се направи характеристика на земните недра съобразно 

наличната информация. 

3.4. Почви 

В почвено отношение неизграденият участък на магистралното трасе преминава 

през Долнодунавската почвена подобласт, като преобладаващата му част преминава през 

Средна Предбалканска провинция и малка част през Провадийска провинция. В този 

обхват на трасето основно разпространение имат черноземите (обикновени – Haplic, CHh, 

карбонатни/кестеняви – calcaric/castanic CHk и глееви – gleyic, CHg). Разпространени са и 

лесивираните почви  - Luvisols, LV и наносните почви – Fluvisols, FL. В Провадийска 

провинция ограничено се засягат и файоземи (обикновени - haplic, PHh и рендзини – 

rendzic, LPk). 

Строителството на ИП е свързано със засягането на значителни по размер земи от 

поземления и горски фонд, за които следва да бъдат проведени процедури по 

изключването им. На настоящия етап от развитието на ИП няма съставен регистър на 

земите с точна информация по етапи или землища относно площите и имотите, които се 

засягат, както и тяхното предназначение. 

В обхвата на Етап 1 се засягат земи основно от горския фонд, докато в обхвата на 

Етап 2 и Етап 3 земите са със земеделско предназначение и се използват за интензивно 

земеделие с отглеждане на житни култури (пшеница); технически култури (слънчоглед, 

царевица, рапица); овощни градини и лозя. 

 

Предварителните проучвания, направени при обхода на трасето, показват: 

 Участък 1: от АМ „Хемус” (А-2) Ябланица до път ІІІ-307/ІІІ-305, с 

приблизителна дължина 23 км; 

 Участък 2: от път ІІІ-307/ІІІ-305 до път II-35, с приблизителна дължина 36 км; 

Направлението на АМ „Хемус” се развива по северозападните и основно по 

северните предпланински склонове на Стара планина, като се засягат основно земи от 

горския фонд. Основно разпространение имат лесивираните почви - Luvisols, LV – подтип 

обикновени лесивирани почви (Haplic Luvisols, LVh); подтип канеловидни хромови/сиви 

горски почви (Chromic  Luvisols, LVx) и подтип светли лесивирани почви (Albic Luvisols, 

LVa). 

 Участък 3: от път II-35 до път III-301/Александрово, с приблизителна дължина 

28 км; 

 Участък 4: от път III-301/Александрово до път III-303/Павликени, с 

приблизителна дължина 24 км; 

 Участък 5: от път III-303/Павликени до път Е85, с приблизителна дължина 33 км; 

 Участък 6: от път Е85 до път II-51, с приблизителна дължина 44 км; 

 Участък 7: от път II-51 до път ІI-49, с приблизителна дължина 34 км и 

 Участък 8: от път IІ-49 до АМ „Хемус” (А-2) Белокопитово, с приблизителна 

дължина 30 км. 
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Засягат се земеделски земи - основно обработваеми ниви, пасища (мера), ливади, 

полски пътища. Основно разпространение имат черноземите (обикновени – Haplic, CHh, 

карбонатни/кестеняви – calcaric/castanic CHk и глееви – gleyic, CHg). Ограничено се 

засягат и файоземи (обикновени - haplic, PHh и рендзини – rendzic, LPk). 

В участъците на премоствания на водни обекти се засягат и наносни почви - 

Fluvisols, FL. 

Съобразно заложените основните характеристики и технически параметри на 

линейната част на автомагистралата и съоръженията към нея, очакваните нарушения на 

земите и почвите ще са в размер от около 20 160 декара, които ще бъдат конкретизирани с 

парцеларните планове и изготвения баланс на засегнатите земи като начин на трайно 

ползване, категория на земите, собственост. 

Прогноза на въздействие 

Период на строителство  

Основните въздействия върху почвите в резултат на реализирането на 

инвестиционния проект ще са свързани с нарушения на почвения профил, с промяна на 

протичащите в почвения субстрат физикохимични, воднофизични и биологични процеси, 

локално влошаване качествата на почвите в прилежащите на пътния участък земи. 

След реализирането на проекта, отнетите земи се класифицират като нарушени 

земи, съгласно възприетата методика за Класификация на увредените земи (Инструкция 

№ РД-00-11/13.06.1994 г. на Министерство на земеделието и горите). Строителството на 

магистралата ще е свързано с трайни нарушения на почвите и същите ще бъдат 

безвъзвратно загубени като невъзобновим природен ресурс.  

Предвид обстоятелството, че се засягат основно земеделски земи, от важно 

значение е съхраняването на отнетия хумусен хоризонт с оглед използването му при 

ландшафтното оформление на крайпътните пространства, както и възможности за 

облагородяване на слабопродуктивни земи в района при излишък на хумусни маси. 

Съхраняването на отнетия хумус на определени за целта депа и оползотворяването му 

следва да става при условията на чл. 15, ал. 1 и ал. 2 на Закона за почвите и Наредба № 26 

за рекултивация на нарушени терени. 

Временни нарушения на почвите ще има в местата, където са предвидени 

площадки за престой на строителни машини и съоръжения, площадки за депониране на 

изкопани земни маси, строителни материали и отнет хумус. След приключване на 

строителството, тези терени ще бъдат рекултивирани. 

Други очаквани въздействия върху земите и почвите като „утъпкване” са възможни 

в резултат на неконтролирано движение на строителна и транспортна механизация извън 

строителната полоса и определените пътни подходи. 

Замърсяванията на прилежащите земи с аерозоли от ауспухови газове в процеса на 

строителството ще са незначителни и няма да се отразят върху качеството на земите 

предвид кратките срокове за строителство. 

Възможни са и локални замърсявания на почвите с горива и масла при възникнали 

аварии на техника. 

 

Период на експлоатация 

Замърсяване с вредни вещества. По време на експлоатацията на автомагистралата 

ще са налице замърсявания на прилежащите почви вследствие на емитираните газове от 

автомобилния транспорт, от евентуални разливи на горива и масла, замърсявания от 

размразяващи субстанции използвани за зимното поддържане на пътното тяло с 

повърхностния отток от платното. 

В процеса на експлоатация магистралата ще представлява линеен източник на 

замърсяване, емитиращ: 
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- непрекъснато, но с променлива интензивност COx, NOx, SO2  и други газове и 

аерозоли, съдържащи основно Cd, сажди и др. съставки от двигателите на преминаващите 

МПС и от износването на техните гуми по пътното платно и на самата настилка.  

- периодично (през зимния сезон) – Cl, SO4
2-, Na+, Mg2+ и др. от размразяващи 

субстанции използвани против обледеняване на пътното платно. 

Емитираните от пътя газове и аерозоли ще попадат директно в прилежащите на 

пътя земи и почви. Резултати от извършвано моделиране на разсейването показват, че на 

разстояние от 5 до 10 м от банкета, ивицата от пътя ще бъде подложена на замърсяване, 

като с увеличаване на разстоянието (50, 100 м) концентрациите на замърсителите рязко 

спада.  

 Замърсяването от използване на сол и луга за зимно поддържане на пътното 

платно, също е източник на замърсяване на почвите в прилежащите на пътя земи. Същите 

не могат да предизвикат забележими изменения в качеството на почвите (освен локална 

промяна на рН), предвид ограничените количества, които се прилагат. 

Локално, но значително замърсяване на почвите в процеса на експлоатацията на 

пътя може да се получи в резултат на аварийни разливи на масла, бензин, опасни 

вещества.  

 Като цяло, неблагоприятните екологични последици от замърсяването на почвите 

ще бъде свързано с: 

 промяна (макар и локално) на протичащите в почвения субстрат физико-

химични, воднофизични и биологични процеси в участъците непосредствено до 

пътното трасе; 

 допълнително влошаване на почвената структура; 

 влошаване качествата на земеделската продукция в непосредствена близост до 

магистралата. 

 Замърсяване с отпадъци  

 Твърдите отпадъци –строителни/ремонтни и битови са сериозни замърсители на 

почвите в обхвата на пътищата. В аспекта на замърсяване на почвите с отпадъци, в 

участъците за престой на автотранспортни средства, крайпътните пространства се 

замърсяват с битови отпадъци, а на места и от строителни, в резултат на строителни и 

ремонтни дейности на пътя. В това отношение крайпътното пространство на магистралата 

няма да прави изключение. 

Ерозионни процеси -привнесена ерозия 

Предпоставки за възникване на привнесена ерозия ще са формираните откоси, 

които ще се изградят при строителството на магистралния участък. Характерът на терена, 

през който ще премине новото пътно трасе, предвижда изкопни и насипни работи и 

оформянето на високи откоси, което е предпоставка за възникване на привнесена ерозия.  

Предвидените рекултивационни дейности при своевременно им извършване ще 

предотвратят до голяма степен появата на това явление. 

 

В доклада за ОВОС ще бъдат оценени предлаганите две алтернативи (Алтернатива 

B1 и Алтернатива В1А) по отношение баланса на засегнатите територии по начин на 

трайно ползване, категория и собственост.  

Ще бъдат разгледани и оценени очакваните въздействия върху почвите в резултат 

на новото строителство и въздействието в етапа на експлоатация на пътя. Ще бъдат 

набелязани мерки за намаляване отрицателното въздействие върху земите и почвите от 

реализацията на магистралния участък. 

3.5. Растителен и животински свят. Защитени територии 

Според геоботаническото райониране на България, магистралният участък попада в 

Илирийска (Балканска) провинция на Европейската широколистна горска област, 
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Предбалкански окръг и Дунавски хълмисто-равнинен окръг. Климатът в района е 

преходноконтинентален с различия в отделните участъци. 

Обликът на засегнатите горски територии в първите два участъка на 

автомагистралата (Участък 1: Ябланица до път ІІІ-307/ІІІ-305, с приблизителна дължина 

23 км и Участък 2: от път ІІІ-307/ІІІ-305 до път II-35, с приблизителна дължина 36 км) се 

определя от: 

 • Смесени гори от цер (Quercus cerris) и благун (Quercus frainetto) и келяв габър 

(Carpinus orientalis); 

 • Смесени гори от обикновен габър (Carpinus betulus) и цер (Quercus cerris) на 

места с горун (Querceta dalechampii) клен и др. 

 • Смесени гори от космат дъб (Quercus pubescens) и виргилиев дъб (Quercus 

virgilianae) 

 • В храстовия комплекс участват дряна (Cornus mas), глога (Crataegus monogina), 

полската къпина (Rubus caesius) и др.  

 • Мезоксеротремна тревна растителност с пребладаване на луковична ливадина 

(Poa bulbosa), пасищен райграс (Lolium perenne), троскот (Cynodon dactylon) на места и 

белизма (Dichantium ischaemum) и по-рядко садина (Chrysopogon gryllus), главно по 

селските мери. 

 • Мезофитни тревни формации (ливади) (Festuceta pratensis, Poaeta sylvicolae, 

Alopecureta pratensis, Lolieta perennis, Agrostideta stoloniferae и др.) на мястото на гори от 

бряст, полски ясен, летен и дръжкоцветен дъб и др. 

 В поречието на р. Вит се установяват крайречни местообитания на върби (Salix 

alba) и тополи (Populus nigra, P. alba) 

 

От Участък 3 до Участък 8 – от път II-35 до Белокопитово трасето на 

автомагистралата е в леко хълмист и равнинен терен, където обликът на сегашната 

растителна покривка се определя основно от селскостопанските площи образувани на 

мястото на горите. На селскостопанските площи се отглеждат основно житни и 

технически култури (царевица и слънчоглед и рапица), както и овощни и лозови 

насаждения. По-голяма част от площите се обработват. В необработваемите земи - мери 

доминира производна ксерофитна тревна растителност. В състава на тревните ценози на 

тези площи се срещат широко разпространени видове, които се настаняват на запустели 

терени, както и плeвeлни видове.  

• Ниви – засягат се изкуствени агроценози с отглеждане основно на зърнени 

култури и технически култури. 

• Ливади – за производство на фураж доминирани от хибридни видове на р. 

Trifolium (Trifolium hybridum), ливадна детелина (Trifolium pratense), бяла детелина 

(T.repens), жълта детелина (T. patens), полска детелина (T. campestre) и др. 

• Пасища (мера) В тези територии тревната растителност е изцяло производна, 

формирана вторично. Смесените тревостои са с богато разнотревие доминирано от Сем. 

Житни (Poacceae). Съобществата са широко разпространени. От храстовите видове в 

мерите, доминиращо е участието на тревист бъз (Sambucus ebulus), повет (Clematis 

vitalba), шипка (Rosa canina), полска къпина (Rubus sanguineus). 

• Трайни насаждения. Засягат се овощни и лозови насаждения. 

• Полски пътища. Характеризират се с незначителна остатъчна тревна 

растителност, утъпкана и разпокъсана от коловозите на преминаващата селскостопанската 

техника. 

Обликът на остатъчната горска растителност (гори в земеделски земи ) се определя 

от нискостеблени, разредени и издънкови съобщества от келяв габър (Carpinus orientalis), 

цер (Quercus cerris) и космат дъб (Quercus pubescens), полски бряст (Ulmus minor), полски 

ясен (Fraxinus oxycarpa), както и насаждения от акация (Robinia pseudoacacia). В 

храстовия комплекс участват: драка (Palustris spina-christi), дрян (Cornus mas), глог 

(Crataegus monogina), полска къпина (Rubus caesius) и др.  
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 В поречието на р. Янтра се установяват крайречни местообитания на върби (Salix 

alba) и тополи (Populus nigra, P. alba) 

Прогноза на въздействие 

Период на строителство  

Основните нарушения по отношение на растителната компонента ще бъдат 

извършени в процеса на усвояването (подготвителни работи) за трасето на магистралата. 

При строежа на магистралата основните въздействия върху растителната 

компонента се свеждат до: 

- унищожаване на полуестествени и естествени фитоценози (гори, ливади, 

пасища); 

- създаване на условия при промяна на местообитанията за нахлуване на 

рудерални и плевелни видове в унищожените естествени ценози и промяна на 

флористичния състав; 

- развитие на процеси на деградация.  

Засягат се основно земеделски земи с основно предназначение за селското 

стопанство (ниви, ливади, пасища, трайни насаждения, полски пътища, оврази, други 

територии), в които в една или друга степен са настъпили антропогенни изменения в 

състава на растителната покривка. 

Като цяло, очакваните нарушения в териториите подлежащи на усвояване за 

строителството на магистралата, по отношение на растителната компонента ще са преки, 

значителни и дълготрайни. 

Период на експлоатация  

Въздействия от емитирани прах и аерозоли от автомобилния трафик и от 

режима на поддръжка – опесъчаване/осоляване. 

Като линеен източник на замърсяване и като интензивно натоварен път с 

автомобилно движение, магистралата ще предизвиква в различна степен негативно 

въздействие върху растителната компонента, прилежаща на пътното трасе. Установено е 

(литературни данни), че ивиците от двете страни на натоварени пътни участъци на 

разстояние до 150 м от платното са най-силно замърсени.  

 Следва да се отбележи, че в България няма норми за съдържание на замърсители в 

биомаса. Санитарни норми за съдържание на вредни вещества в растителност (зеленчуци) 

са определени с Наредба № 5 на Министерство на народното здраве (МНЗ) от 1984 г. 

 Замърсяването от използване на сол и луга за зимно поддържане на пътното 

платно, също е източник на замърсяване на почвите, респективно на растителността в 

прилежащите на пътя земи. Същите не могат да предизвикат забележими изменения в 

качеството на растителността предвид ограничените количества, които се използват.  

 Привнасянето на нови крайпътни местообитания е свързано с ландшафтното 

оформяне и биологичното укрепване на крайпътните пространства, откоси и насипи. 

Въздействието е свързано с реализацията на ландшафтно-озеленителни мероприятия. С 

проектите се цели с помощта на дървесно-храстова и тревна растителност да се постигне 

хармонично единство между пътя и околния ландшафт и биологично укрепване на 

пътните откоси. Растителните видове, които се използват трябва да отговарят на 

определени климатични и едафични условия, както и да бъдат газозадържащи и 

газоустойчиви. Следва да се отбележи, че изборът на газозадържащи и газоустойчиви 

видове в известна степен е условен, тъй като няма абсолютно устойчиви видове към 

вредните газове. Устойчивостта им се мени в процеса на тяхното развитие – обикновено 

младите растения имат понижена устойчивост, която в зряла възраст се повишава, а при 

застаряване отново се понижава.  

Изграждането на устойчиви и жизнени растителни групи и насаждения, изисква 

максимално съответствие между екологическите изисквания на видовете и условията на 
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средата. Изборът на растителните видове следва максимално да се съобразява с 

характерът на местната флора и да не се допуска внасянето на инвазивни видове. 

В доклада за ОВОС ще бъдат конкретизирани и оценени очакваните нарушения на 

растителната компонента в обхвата на магистралния участък (Алтернатива В1 и 

Алтернатива В1А), като за целта ще бъдат направени теренни проучвания за състоянието 

на растителността и наличие на местообитания и видове, предмет на защита. 

 

Животински свят 

Според зоогеографското райониране на България, неизграденият участък на АМ 

„Хемус” попада в Старопланинския (в първите два участъка направлението на АМ се 

развива по северозападните и основно по северните предпланински склонове на Стара 

планина, като се засягат основно земи от горския фонд) и Дунавския зоогеографски 

райони (в следващите участъци до Белокопитово, автомагистралата е в леко хълмист и 

равнинен терен) в пояса на равнинно-хълмистия и хълмисто-предпланинския пояс на 

широколистните гори. Фауната е с преобладаващо евросибирско и европейско 

разпространение. 

Както е известно, дивите животни са пряко зависими от растителната покривка. В 

първите два участъка на автомагистралата се засягат основно горски територии по 

северните предпланински склонове на Стара планина, докато останалите участъци 

преминават през леко хълмистия и равнинен терен на Дунавския район, където обликът на 

сегашната растителна покривка се определя от селскостопанските площи (обработваеми и 

пустеещи земи). В гореописаните местообитания се срещат типични представители от 

различните таксономични групи животни, с които се характеризира съответния 

зоогеографски район. 

Автомагистралите и движението на МПС по тях оказват съществено влияние върху 

биологичното разнообразие. Най-значимо е фрагментирането на местообитанията и 

причиняване смъртта на много видове бозайници, птици, влечуги, земноводни, насекоми и 

др. 

В доклада за ОВОС ще бъдат конкретизирани и оценени очакваните нарушения на 

местообитания на животински видове в обхвата на магистралния участък (Алтернатива В1 

и Алтернатива В1А), като за целта ще бъдат направени теренни проучвания за наличие на 

местообитания, които ще бъдат засегнати от строителството. Ще бъдат оценени и 

очакваните въздействия в етапа на експлоатация на магистралата.   

 

Клас Бозайници (Mammalia).  

Бозайната фауна в горските масиви от ниските части на Старопланинския район, 

където преминават първите два участъка на автомагистралата не е разнообразна. От 

едрите бозайници, предмет на защита в засегнатите защитени зони е възможно 

присъствието на вълка. Кафявата мечка не се среща. Трасето на автомагистралата попада в 

ареала на най-обикновените и многобройни бозайници като: таралежът (Erinaceus 

concolor), обикновената горска мишка (Sylvaemus sylvaticus), дивият заек (Lepus 

europaeus), чакалът (Canis aureus), дивата свиня (Sus scrofa), белката (Martes foina) и др. В 

необработваемите площи се срещат: лалугер (Spermophilus citellus), пъстър пор (Vormela 

peregusna), обикновен пор (Putorius putorius). 

Предвидените участъци на автомагистралата в по-голямата си част преминават 

през земеделски земи – интензивно използвана обработваема земя. Покрай нея почти 

липсват компактни горски масиви. Тъй като строителството на автомагистралата ще 

засегне предимно тези обработваеми земеделски земи в хълмиста и равнинна територия, 

вероятността да бъдат засегнати убежища на едри горски видове бозайници е 

незначителна. Засегнатите площи с разредени гори са с много малка площ спрямо общата 

усвояема територия и те са изключително антропогенно повлияни и често деградирали.  

Предварителното проучване показва, че видовото разнообразие на бозайната фауна 

в обхвата на автомагистралата се свежда до: 
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 Разред Насекомоядни (Insectivora) 

- таралеж (Erinaceus concolor);   

- къртица (Talpa europaea); 

- малка белозъбка (Crocidura suaveolens); 

- белокорема белозъбка (Crocidura leucodon) 

Разред Гризачи (Rodentia) 

- лалугер (Spermophilus citellus); 

- черногръд хомяк (Mesocricetus newtoni); 

 - обикновена полевка (Microtus arvalis); 

 - домашна мишка (Mus domesticus); 

 - полска мишка (Apodemus mystacinus); 

- сляпо куче (Nannospalax leucodon) 

 Разред Хищници (Carnivora) 

 - видра (Lutra lutra); 

- вълк (Canis lupus); 

- пъстър пор (Vormela peregusna); 

- степен пор (Mustela eversmanni); 

 - язовец (Meles meles); 

 - невестулка (Mustela nivalis)  

 

Природозащитен статус на бозайниците без прилепи 

Вид ЗБР-Прил. Дир. 92/43 ЧК 

Таралеж (Erinaceus concolor)   III - - 

Къртица (Talpa europaea) - - - 

Малка белозъбка (Crocidura suaveolens) - - - 

Белокорема белозъбка (Crocidura 

leucodon) 

- - - 

Лалугер (Spermophilus citellus) II II, IV - 

Видра (Lutra lutra) II, III II, IV VU 

Вълк (Canis lupus) II II, IV VU 

Пъстър пор (Vormela peregusna) II, III II, IV VU 

Степен пор (Mustela eversmanni) II, III II, IV VU 

Черногръд хомяк (Mesocricetus newtoni) II, III  - 

Невестулка (Mustela nivalis) III - - 

Обикновена полевка (Microtus arvalis) - - - 

Домашна мишка (Mus domesticus) - - - 

Сляпо куче (Nannospalax leucodon) - - - 

ЗБР – Закон за биологичното разнообразие (№ на приложението) 

Дир – Директива на Съвета 92/43/ЕИО (№ на приложението) 

ЧК – Червена книга на Република България (категория на застрашеност) 

 

Прогноза на въздействие  

Период на строителство 

 Нарушение на местообитания е вероятно да има в процеса на усвояване на 

териториите за строителство на автомагистралата и нейните елементи, което ще доведе до 

изтегляне на видовете в съседни територии. Въздействие ще има и по отношение на 

хранителната верига, поради фрагментиране на територията. Повишаването на шумовата 

характеристика от строителния трафик също ще има отражение върху бозайниците. 

Период на експлоатация 

Увеличаване на антропогенното и техногенно натоварване в прилежащите 

територии, вследствие автомобилния поток, изхвърлянето на вредни емисии от 

автомобилите, шумово замърсяване и др. 
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Смъртност от сблъсък на животинските видове с автомобили, като най-уязвими в 

това отношение са дребни бозайници, както и нощно активните гризачи. 

 

Прилепи (Chiroptera) 

Според съвременно зоогеографско райониране на България, основната част от 

територията, през която ще бъде доизградена АМ „Хемус”, попада в следните подрайони: 

Западен Предбалкан, Централна Дунавска равнина и Източен Предбалкан (Benda et al., 

2003). Прилепната фауна в тези подрайони е сравнително добре проучена в карстовите 

райони, където попадат едни от най-значимите прилепни пещери на теротирията на 

България, а именно: Деветашка пещера, „Парниците”, „Урушка маара”, Пролазката 

пещера, Гинината пещера и др. Тук са провеждани и няколко сезонни мониторинга върху 

прилепната фауна във връзка с инвестиционни намерения за изграждане на нови 

мощности от възобновяеми енергийни източници - ВЕИ (предимно вятърни енергийни 

паркове – ВЕП). Резултатите от тези мониторинги не са публикувани в научни статии и не 

са анализирани в мащаба на зоогеографския район. Наличните сведения до този момент 

ни дават основание да считаме, че реализацията на инвестиционното намерение за 

доизграждане на АМ „Хемус” ще окаже въздействие върху следните 18 вида: Кафяво 

прилепче (Pipistrellus pipistrellus), Натузиево прилепче (Pipistrellus nathusii), 

Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Полунощен прилеп (Eptesicus serotinus), 

Ръждив вечерник (Nyctalus noctula), Малък вечерник (Nyctalus leisleri), Прилепче на 

Сави (Hypsugo savii), Двуцветен нощник (Vespertilio murinus), Голям подковонос 

(Rhinolophus ferrumequinum), Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Подковонос 

на Мехели (Rhinolophus mehelyi), Южен подковонос (Rhinolophus euryale), Сив дългоух 

прилеп (Plecotus austriacus), Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii), Голям 

нощник (Myotis myotis) и Остроух нощник (Myotis blythii), Широкоух прилеп 

(Barbastella barbastellus) и Дългоух нощник (Myotis bechsteini). 

 

Природозащитен статус на прилепите 

Вид ЗБР прил. Директ. 

92/43 

прил. 

Червена 

книга 

Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros) ІІ, III ІІ,ІV LC 

Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) ІІ, III ІІ,ІV VU 

Средиземноморски подковонос 

(Rhinolophus blasii) 

ІІ, III ІІ,ІV VU 

Южен подковонос 

 (Rhinolophus euryale) 

ІІ, III ІІ,ІV VU 

Голям подковонос 

(Rhinolophus ferrumequinum) 

ІІ, III ІІ,ІV NT 

Дългопръст нощник  

(Myotis capaccinii) 

ІІ, III ІІ,ІV VU 

Дългокрил прилеп = Пещерен дългокрил 

(Miniopterus schreibersii) 

ІІ, III ІІ,ІV VU 

Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus) ІІІ ІV LC 

Малък вечерник (Nyctalus leisleri)  ІV VU 

Широкоух прилеп  

(Barbastella barbastellus) 

ІІ, III ІІ,ІV VU 



45 

Дългоух нощник  

(Myotis bechsteinii) 

ІІ, III ІІ,ІV VU 

Остроух нощник  

(Myotis blythii) 

ІІ, III ІІ,ІV NT 

Голям нощинк  

(Myotis myotis) 

ІІ, III ІІ,ІV NT 

Ръждив вечерник  

(Nyctalus noctula) 

ІІІ ІV LC 

Прилепче на Сави (Hypsugo savii)   LC 

Натузиево прилепче (Pipistrellus nathusii) ІІІ ІV LC 

Двуцветен нощник (Vespertilio murinus) ІІІ ІV LC 

Сив дългоух прилеп (Plecotus austriacus) ІІІ ІV LC 

Полунощен прилеп  

(Eptesicus serotinus) 

ІІІ ІV LC 

ЗБР – Закон за биологичното разнообразие (№ на приложението) 

Дир – Директива на Съвета 92/43/ЕИО (№ на приложението) 

ЧК – Червена книга на Република България (категория на застрашеност) 

Прогноза на въздействие 

Период на строителство 

Унищожаване на убежища на горски видове прилепи в стари, хралупати дървета; 

смъртност на индивиди в убежищата, в случай, че подготовката на терена за строителство 

включва изсичане на съществуващата дървесна растителност през размножителния 

период на прилепите; промяна в естествените характеристики на ловни местообитания, 

включваща частично или пълно унищожаване на растителността на площадките, водеща 

до промени в насекомното обилие, основен хранителен ресурс за прилепите. Безпокойство 

на прилепи в подземни убежища (карстови пещери, намиращи се в непосредствена 

близост до трасето на АМ). Възможно е прогонване на размножителни и зимуващи 

прилепни колонии от пещери в териториите на ЗЗ „Студенец” и ЗЗ „Деветашко плато” 

(Водната пещера при с Чавдарци, важно размножително убежище на Дългокрилия прилеп 

– Miniopterus schreibersii). 

Период на експлоатация  

Трайна промяна в естествените характеристики на околната среда и загуба на площ 

на благоприятно ловно местообитание; 

Смъртност на индивиди при прегазване от МПС, особено в участъци, преминаващи 

в близост до размножителни подземни убежища; 

Нарушаване на локални и сезонни миграционни коридори. 

 

За целите на ОВОС ще бъдат направени проучвания по отношение на най-често 

срещаните бозайници на засегнатата територия или ползващи я за трофична база. Ще 

бъдат оценени преките и непреки въздействия върху бозайната фауна от реализацията на 

проекта. Анализите ще бъдат направени въз основа на прогнозна оценка, теренни 

наблюдения, литературни данни, научна информация и практически опит на експертите. 

Посочените по-горе въздействия могат да бъдат считани за общи и при двата 

варианта за доизграждане на АМ (вариант В1/2014 и вариант В1А/2013), но степента им 

вероятно ще бъде различна. 
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Клас Птици (Aves) 

Двата варианта на трасето на АМ „Хемус” – В1/2014 и В1А/2013, преминават през 

два зоогеографски района - Старопланински район и Дунавски район, движейки се близо 

до тяхната граница. Старопланинският район включва територията на Стара планина, 

Предбалкана и Средна гора, а Дунавския район обхваща територията на Дунавската 

равнина, Лудогорието и южната част на Добруджанското плато.  

 

 
Фиг. № 8.5-1. Карта на зоогеографските райони (по “География на България”, т.І, 1982): 

1 – северен регион; 2 – южен регион.  

Райони:  

І-Дунавски; ІІ-Старопланински; ІІІ – Рило-Родопски; ІV – Струмско-Местенски; V – 

Тракийски; VІ – Черноморски; VІІ – Странджански. 

 

Орнитофауната на двата района проявява различия в голяма степен, предвид 

характера на релефа и растителността. В Дунавския район гнездящите птици имат по-

голямо сходство с тези от Черноморското крайбрежие, а в Старопланинския район с тези 

от Рило-Родопския район. Причината за това е в силно изразения планински облик на тези 

райони. 

Орнитофауната по проектираното трасе на магистрала „Хемус” не проявява такива 

съществени различия във видовия състав, тъй като трасето засяга Предбалкана и южната 

част на Дунавската равнина, където преобладават палеарктичните видове от пояса на 

дъба. 

Птиците в България наброяват 409 вида, групирани в 19 разреда и 62 семейства 

(BURNARCO, 2009). Орнитофауната за района е представена от видове, характерни за 

дъбовия горски пояс. Това са предимно студоустойчиви фаунистични видове. Характерни 

птици са: чинката (Fringilla coelebs), пойният дрозд (Turdus philomelos), коса (Turdus 

merula), кълвачи (р. Dendrocopos), зидарката (Sitta europaea), червеногръдката (Erithacus 

rubecula), синигери (p. Parus) и др. дендрофилни видове, тясно свързани с широколистния 

горски комплекс. 

Проектираното трасе на автомагистралата преминава през някои разнородни 

хабитати, открити поляни, сечища, окрайнини на гори, крайречни местообитания.  

По-откритите, храстово-тревни местообитания са предпочитани от червеногърбата 

сврачка (Lanius colurio), жълта (Emberiza cirtinella) и градинска овесарка (Emberiza 
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hortulana), горска чучулига (Lullula arborea), полска чучулига (Alaudia arvensis), горската 

(Anthus trivialis) и полска бъбрица (Athus campestris) и др. 

Орнитофауната в крайречните дървесно-храстови местообитания е представена от 

видове, характерни за по-влажни крайречни гори и храсталаци – авлига (Oriolus oriolus), 

славей (Luscinia megarhynchos), елов певец (Phylloscopus collybitа), кукувица (Cuculus 

canorus), голямо черноглаво коприварче (Sylvia atricapilla), фазан (Phasianus colchicus), 

голям синигер (Parus major), кос, чинка и др. 

 

Природозащитен статус  

ВИД 

 ЗБР 

Прил. 

Дир 

2009/147/ЕО  

ЧК 

  Българско име Латинско име 

бял щъркел Ciconia ciconia  2, 3  Прил І  У 

зеленоглава патица Anas platyrhynchos  4, 6     

малък ястреб Accipiter nisus  3  Прил ІІ  З 

осояд Pernis apivoris 2, 3  Прил І  У 

обикновен мишелов Buteo buteo 3  Прил ІІ   

обикновена ветрушка Falco tinnunculus 3  Прил ІІ   

пъдпъдък Coturnix coturnix 4     

колхидски фазан Phasianus colchicus 4, 6     

яребица Perdix perdix 4, 6     

лиска Fulica atra 4, 6  Прил ІІ   

зеленоножка Gallinula chloropus 3  Прил ІІ   

ливаден дърдавец Crex crex 2, 3  Прил І  У 

гривяк Columba palambus 4, 6     

обикновена гургулица Streptopelia turtur 4     

обикновена кукувица Cuculus canorus 3     

чухал Otus scops 3     

домашна кукумявка Athene noctua 3     

горска улулица Strix aluco 3     

горска ушата сова Asio otus 3     

земеродно рибарче Alcedo atthis 2, 3  Прил І   

обикновен пчелояд Merops apiaster  2а   Прил ІІ   

синявица Coracias garrulus  2, 3  Прил І  У 

папуняк Upupa epops  3     

въртошийка Jynx torquilla  3     

черен кълвач Dryocopus martius  2, 3  Прил І  У 

зелен кълвач Picus viridis  3     

сив кълвач Picus canus 2, 3  Прил І  З 

малък пъстър кълвач Dendrocopos minor  3     

среден пъстър кълвач Dendrocopos medius 2, 3  Прил І   

голям пъстър кълвач Dendrocopos major  3     

сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus  2, 3  Прил І   

качулата чучулига Galerida cristata  3     

горска чучулига Lullula arborea  2, 3  Прил І   

полска чучулига Alaudia arvensis  3     

селска лястовица Hirundo rustica  3     

червенокръста лястовица Hirundo daurica  3     

градска лястовица Delichon urbica  3     

жълта стърчиопашка Motacilla flava  3     

бяла стърчиопашка Motacilla alba  3     
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полска бъбрица Athus campestris  2, 3  Прил І   

горска бъбрица Anthus trivialis  3     

червеногърба сврачка Lanius colurio  2, 3  Прил І   

черночела сврачка Lanius minor  2, 3  Прил І   

орехче Troglodytes troglodytes  3     

червеногръдка Erithacus rubecula  3     

южен славей Erithacus megarhynchos  3     

сиво каменарче Oenanthe oenanthe  3     

кос Turdus merula  3     

поен дрозд Turdus philomelos  3     

голямо черноглаво 

коприварче Sylvia atricapilla  3     

голямо белогушо коприварче Sylvia communis  3     

малко белогушо коприварче Sylvia curruca  3     

елов певец Phylloscopus collybitus  3     

сива мухоловка Muscicapa striata  3     

голям синигер Parus major  3     

син синигер Parus caeruleus  3     

горска зидарка Sitta europaea  3     

жълта овесарка Emberiza cirtinella  3     

градинска овесарка Emberiza hortulana 2, 3  Прил І   

сива овесарка Miliaria calandra  3     

обикновена чинка Fringilla coelebs  3     

зеленика Carduelis chloris  3     

щиглец Carduelis carduelis  3     

обикновено конопарче Carduelis cannabina  3     

черешарка 

Coccothraustes 

coccothraustes  3     

обикновен скорец Sturnis vulgaris  4     

авлига Oriolus oriolus  3     

домашно врабче Passer domesticus       

испанско врабче Passer hispaniolensis  3     

полско врабче Passer montanus  3     

сойка Garrulus glandarius       

сврака Pica pica  4     

чавка Corvus monedula  4     

сива врана Corvus corone  4     

гарван Corvux corax  3     
 

ЗБР – Закон за биологичното разнообразие (№ на приложението) 

Дир – Директива на Съвета 2009/147/ЕИО (№ на приложението) 

- Прил І – видове по чл. 6 ал. 1 т. 3 от ЗБР 

- Прил ІІ -  видове по чл. 6 ал. 1 т. 4 от ЗБР 

ЧК – Червена книга на Република България (категория на застрашеност) 

З – застрашен 

У - уязвим 

 

Прогноза на въздействие 

Период на строителство 

Унищожаване на местообитания. Строителството на автомагистралата е 

възможно да доведе до пряко, постоянно и необратимо разрушаване на съществуващите 
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видове местообитания на птици на мястото на самото трасе и строителните полигони, тъй 

като се предвижда пълна промяна на местообитанието вследствие на строителството. 

Фрагментация на местообитания. Фрагментацията на местообитания е най–силно 

изразена при изграждането на т.н линейни инфраструктурни съоръжения - магистрали, 

пътища, ски писти, канали и др. При птиците фрагментацията на местообитанията не е 

силно изразена в такава степен, както при бавно подвижните животни като влечуги и 

земноводни. При част от наземно гнездящите птици като ливадният дърдавец, пъдпъдъка, 

яребицата, чучулигите и др. би могло да се получи фрагментация на гнездови 

местообитания от строителството на автомагистралата с нейните габарити.  

Смъртност на индивиди. Смъртност на птици в резултат на нарушаване на 

местообитания, движение на транспортна техника. 

Прогонване на птици заради засилено човешко присъствие. На места територията 

от трасето на магистралата не е била подлагана на засилен антропогенен натиск. 

Струпването на хора и техника може да доведе до директно прогонване на птиците от 

местообитанията им в района на инвестиционното предложение.  

 

Период на експлоатация 

Влошаване качеството на съседните местообитания заради безпокойство (шумово и 

светлинно замърсяване); 

Влошаване качеството на съседните местообитания в следствие пресушаване на 

влажни зони; 

Влошаване качеството на съседните местообитания в следствие изхвърляне на 

отпадъци.  

Смъртност на индивиди от автомобилния трафик. 

 

За целите на ОВОС ще бъдат направени проучвания по отношение на най-често 

срещаните птици, гнездящи на територията или ползващи я за трофична база и укритие. 

Анализите ще бъдат направени и въз основа на прогнозна оценка, теренни наблюдения, 

литературни данни, научна информация и практически опит на експертите и 

непубликувани данни за фауната в района.  

 

Клас Земноводни (Amphibia) 
Според съвременните схващания за разпространението на земноводните в България 

(Stojanov et al., 2011) в северните части на Предбалкана и южната част на Дунавската 

равнина, на изток от р. Искър се срещат 10 вида земноводни, които са защитени по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Приложения 2 и 3), Директива на 

Съвета 92/43/ЕИО (Приложения 2 и 4) и Червена книга на България както следва:  

 

Природозащитен статус на земноводните 

Вид ЗБР 

Прил. 

Дир 

92/43 

ЧК 

Обикновен тритон (Lissotriton vulgaris) III   

Дъждовник (Salamandra salamandra) III   

Южен гребенест тритон (Triturus karelinii) II, III II, ІV  

Червенокоремна бумка (Bombina bombina) II, III II, ІV  

Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) II, III II, ІV  

Кафява крастава жаба (Bufo bufo) III   

Зелена крастава жаба (Bufo viridis) III ІV  

Жаба дървесница (Hyla arborea) III ІV  

Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus) IV V  

Горска жаба (Rana dalmatina)  ІV  
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ЗБР – Закон за биологичното разнообразие (№ на приложението) 

Дир – Директива на Съвета 92/43/ЕИО (№ на приложението) 

ЧК – Червена книга на Република България (категория на застрашеност) 

 

Прогноза на въздействие 

Потенциалните отрицателни въздействия върху земноводните при изпълнение на 

инвестиционното намерение за доизграждане на АМ „Хемус” могат да се характеризират 

по следния начин: 

Период на строителство  

Загуба на местообитания;  

Унищожаване на екземпляри;  

Бариерен ефект. 

Период на експлоатация 

Унищожаване на екземпляри; 

Фрагментация на популации. 

 

Посочените по-горе въздействия могат да бъдат считани за общи и при двата 

варианта за доизграждане на АМ (вариант В1/2014 и вариант В1А/2013), но степента им 

вероятно ще бъде различна. 

 

Клас Влечуги (Reptilia) 

Според съвременните схващания за разпространението на влечугите в България 

(Stojanov et al., 2011) в северните части на Предбалкана и южната част на Дунавската 

равнина, на изток от р. Искър се срещат 17 вида влечуги, 15 от които са защитени по 

смисъла ва Закона за биологичното разнообразие (Приложения 2 и 3), Директива на 

Съвета 92/43/ЕИО (Приложения 2 и 4) и Червена книга на България, както следва: 

 

Природозащитен статус на влечуги 

Вид ЗБР Дир ЧК 

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) II, III II, ІV  

Шипобедрена костенурка  (Testudo graeca) II, III II, ІV EN 

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) II, III II, ІV EN 

Късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii) III ІV  

Слепок (Anguis fragilis) III   

Горски гущер (Darevskia praticola)    

Ивичест гущер (Lacerta trilineata) III ІV  

Зелен гущер (Lacerta viridis) III ІV  

Стенен гущер (Podarcis muralis) III ІV  

Кримски гущер (Podarcis tauricus) III ІV  

Медянка (Coronella austriaca) III ІV  

Голям стрелец (Dolichophis caspius) III ІV  

Пъстър смок (Elaphe sauromates) II, III II, ІV EN 

Обикновена водна змия (Natrix natrix)    

Сива водна змия (Natrix tessellata) III ІV  

Смок мишкар (Zamenis longissimus) III ІV  

Пепелянка (Vipera ammodytes) III ІV  

ЗБР – Закон за биологичното разнообразие (№ на приложението) 

Дир – Директива на Съвета 92/43/ЕИО (№ на приложението) 

ЧК – Червена книга на Република България (категория на застрашеност) 
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Прогноза на въздействие 

Потенциалните отрицателни въздействия върху влечугите при изпълнение на 

инвестиционното намерение за доизграждане на АМ „Хемус” могат да се характеризират 

по следния начин: 

Период на строителство  

Загуба на местообитания;  

Унищожаване на екземпляри;  

Бариерен ефект. 

Период на експлоатация:  

Унищожаване на екземпляри;  

Фрагментация на популации. 

 

Строителството на магистралата засяга основно обработваеми земи и в по-малка 

степен цели участъци, където са възможни местообитания на влечугите. Това са терени с 

ниско видово разнообразие. Трябва да се подчертае, че повечето от сухоземните видове от 

тази категория (смок-стрелец, смок-мишкар, пепелянка, зелен гущер, стенен гущер, 

кримски гущер) въобще не обитават обработваемите площи и само рядко се срещат в 

сухите тревни съобщества. Тези видове са концентрирани в крайречните храсти, лъки, 

насипи на диги и други места с по-добре развит микрорелеф и по-буйна растителност.  

Течението на реките и околните изкопи-блата са много подходящи за блатната 

костенурка. В този смисъл, пресичането на магистралата при реките може да се окаже 

конфликтна точка за обикновената блатна костенурка. Мястото е конфликтно и за други 

обитатели на реката. Тя е единственият коридор, който се използва като миграционен път 

и смекчава фрагментацията от двете страни на автомагистралата. Загубите на популацията 

на блатната костенурка при пресичането на реките от автомагистралата зависят от 

качеството на изпълнение на загражденията.  

 Характерът на автомагистралата, интензивността на движението по нея в процеса 

на експлоатация както инфраструктурни обекти, неминуемо ще причинят незначително 

фрагментиране на местообитанията и на обитаващите ги популации. 

 

За целите на ОВОС ще бъдат направени проучвания по отношение на най-често 

срещаните представители на херпетофауната на териториите или ползващи я за трофична 

база и укритие. Анализите ще бъдат направени и въз основа на прогнозна оценка, теренни 

наблюдения, литературни данни, научна информация и практически опит на експертите и 

непубликувани данни за херпетофауната в района.  

 

 Клас Риби (Pisces) 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нови мостови 

съоръжения над реки. Строителните работи ще бъдат свързани с дейности в речното 

корито и въздействие върху ихтиофауната. 

За реките, които се засягат от строителството най-често срещани са видове от сем. 

Шаранови (Cyprinidae) и сем. Виюнови (Cobitidae) представени от: 

  - речен кефал (Leuciscus cephalus); 

 - обикновена мряна (Barbus barbus); 

- черна балканска мряна (Barbus meridionalis petenyi) 

 - уклей (Alburnus alburnus); 

 - малка кротушка (Gobio uranoscopus); 

 - скобар (Chondrostoma nasus); 

 - обикновен щипок (Gobitis taenia); 

- балкански щипок (Sabanejewia aurata) 

- маришка мряна (Barbus cyclolepis /B. plebejus); 
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- горчивка (Rhodeus amarus (Rhodeus sericeus amarus); 

- распер (Aspius aspius).  

 

Природозащитен статус на рибите 

Вид ЗБР Дир ЧК 

Речен кефал (Leuciscus cephalus); -    - - 

Обикновена мряна (Barbus barbus); -    - - 

Черна балканска мряна (Barbus meridionalis 

petenyi) 

IV    II - 

Уклей (Alburnus alburnus) -     - - 

Малка кротушка (Gobio uranoscopus) II     - EN 

Скобар (Chondrostoma nasus) -     - - 

Обикновен щипок (Gobitis taenia) -     II - 

Балкански щипок (Sabanejewia aurata) -     - EN 

Маришка мряна (Barbus cyclolepis) -     II - 

Горчивка (Rhodeus amarus) II II - 

Распер (Aspius aspius) II II VU 

ЗБР – Закон за биологичното разнообразие (№ на приложението) 

Дир – Директива на Съвета 92/43/ЕИО (№ на приложението) 

ЧК – Червена книга на Република България (категория на застрашеност) 

 

Прогноза на въздействие 

 Период на строителство 

Основните въздействия върху ихтиофауната ще бъдат в процеса на строителството 

на премостващите магистралния участък съоръжения. Въздействието ще се изразява във 

временно размътване на водата с негативно влияние върху ихтиофауната и прогонването 

й от мястото на строителството на устоите на съоръженията. При работа в периода на 

хвърляне на хайвера, е възможно на места (полепнал по дъното или върху водна 

растителност) и неговото унищожаване. 

Възможни косвени въздействия ще се изразяват преди всичко в опасност от 

замърсяване на водата в напоителни канали, свързани с реките, които се пресичат от 

трасето на автомагистралата.  

Период на експлоатация 

В процеса на експлоатация единствено възможни въздействия върху ихтиофауната 

ще има само при аварии на транспортни средства и пряко попадане на замърсяващи 

вещества във водните течения. 

 

За целите на ОВОС ще бъдат направени проучвания по отношение на най-често 

срещаните представители на ихтиофауната в реките, които се засягат от строителството на 

мостови съоръжения.  

 

 

Защитени територии 

Разглежданите алтернативи В1 и В1А не преминават през защитени територии. 

3.6. Отпадъци 

Инвестиционното предложение ще се реализира на терен от следните общини: 

Ловеч, Ябланица, Луковит, Летница, Тетевен, Угърчин, Област Ловеч; община Плевен, 

Област Плевен; общини Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени, Полски 

Тръмбеш, Стражица, Сухиндол, Област Велико Търново; община Лозница, Област 
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Разград; община Бяла, Област Русе; общини Попово, Търговище, Област Търговище; и 

община Шумен, Област Шумен. 

Отпадъците, които се генерират на територията на общините се предават за 

третиране в регионални системи за управление на отпадъците, следвайки йерархията за 

управление на отпадъци с цел да се предотврати, намали или ограничи вредното им 

въздействие върху човешкото здраве и околната среда. 

При теренните огледи на територията, предвидена за реализация на 

инвестиционното предложение не са забелязани неорганизирани сметища, които да 

оказват негативно въздействие върху околната среда. Предстои да бъдат направени 

допълнителни проучвания на територията. 

Зоните на въздействие (рецептори) на генерираните от строителството и пътния 

трафик отпадъци, които могат да бъдат повлияни от реализацията на магистралата са: 

повърхностни и подземни води; почви; местообитания и атмосферен въздух. 

Прогноза на въздействие 

Реализацията на инвестиционното предложение включва два периода, при които се 

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

на експлоатация на магистралата. 

Период на строителство  

По време на строително-монтажните дейности на пътното трасе и съоръженията на 

магистралата ще се генерират различни по вид отпадъци при разчистване и подготовка на 

строителни площадки, изпълнение на изкопни дейности, строителство на пътното тяло, 

строителство на мостови и пътни съоръжения (надлези, подлези, водостоци), 

реконструкции на инженерни мрежи, пресичане на ж.п линии, местата за складиране на 

строителни материали, временни монтажни площадки, пътни възли, местата за домуване и 

непланирани ремонтни дейности на транспортна, пътно-строителната и монтажна 

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

отпадъци, които ще се генерират при изграждане на пътното трасе се разделят на: 

строителни отпадъци; битови отпадъци и опасни отпадъци. 

Строителни отпадъци, генерирани при извършването на изкопни, насипни, 

ремонтни, кофражни, армировъчни, бетонови и асфалтобетонови работи и други 

строително-монтажни работи, извършвани на строителните площадки са: изкопани земни 

и скални маси; изкопан неподходящ за насип материал от изкоп; смесени строителни 

отпадъци; метални отпадъци; дървесен материал; асфалтови смеси. В началната фаза на 

строителството ще се генерират и отпадъци от горското стопанство, при подготовката на 

трасето и отстраняване на дървесно-храстова растителност.  

Битови отпадъци, генерирани на строителните площадки, във временните лагери и 

места за домуване на транспортната, строителна и монтажна техника от жизнената 

дейност на работниците строители. 

Опасни отпадъци, предимно амортизирани акумулаторни батерии и отработени 

масла от строителната механизация и отпадъци при нейното почистване, както и опаковки 

съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества. 

Възможни въздействия по време на строителството: При строително-

монтажните дейности генерираните строителни отпадъци имат приоритет, като 

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

време на тяхното генериране и предварителното им съхранение на мястото на 

образуването, върху човешкото здраве и компонентите на околната среда се класифицира, 

като незначително и временно, с малък териториален обхват и без кумулативни 

въздействия. 

 

Период на експлоатация 

По време на експлоатация на пътното трасе и съоръженията на магистралата ще се 

генерират различни по вид отпадъци от трафика и при ремонтни дейности на пътното 
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платно. Различните по вид отпадъци, които ще се генерират при експлоатация на пътното 

трасе се разделят на: битови отпадъци; неопасни и опасни отпадъци и смесени строителни 

отпадъци от ремонтни работи. 

Битови отпадъци неконтролирано изхвърлени на и покрай пътното трасе, в т. ч. и 

на местата за почивка, генерирани от водачите на транспортните средства и пътниците. 

Неопасни и опасни отпадъци, генерирани при нормална експлоатация на 

магистралата са: агрегати и части от автомобили; разкъсани автомобилни гуми; отпадъци 

от почистване на крайпътните канавки и разделителната ивица; хидравлични и 

двигателни масла, спирачни течности и други, образувани при течове от неизправни 

автомобили; трупове на ударени от транспортните средства животни; 

Неопасни и опасни отпадъци, генерирани при инциденти, пътнотранспортни 

произшествия или аварии на транспортни средства, превозващи опасни вещества и 

опасни отпадъци са различни по вид отпадъци, в зависимост от характера на 

превозваните материали. Това са отпадъци от разливи/течове/разпиляване от цистерни и 

товарни автомобили превозващи течни или оводнени материали, както и излезли от 

употреба автопревозни средства претърпели ПТП. 

Смесените строителни отпадъци са генерирани при извършване на ремонтни 

дейности по пътното платно, основно инертни материали, метални отпадъци и фрезована 

асфалтова настилка. 

Възможни въздействия по време на експлоатацията: 

По време на експлоатацията на магистралата ще се образуват предимно битови 

отпадъци, изхвърлени на и покрай пътното трасе, които ще бъдат в незначителни 

количества. Въздействието на отпадъците, по време на експлоатацията на магистралата, 

върху човешкото здраве и компонентите на околната среда се характеризира като 

незначително и постоянно, с малък териториален обхват и без кумулативни въздействия. 

 

В доклада за ОВОС ще бъдат описани отделните видове отпадъци, които ще се 

генерират по време на строителството и експлоатацията на трасето и ще бъде направена 

тяхната класификация с наименования и код, съгласно Приложение 1 към чл. 5 ал. 1 на 

Наредба № 3 от 01.04.2004 год. за класификация на отпадъците, на МОСВ и МЗ, както и 

ще бъде дадено очакваното количеството на отпадъците по отделно за трите етапа на 

инвестиционното предложение. В доклада за ОВОС ще бъде оценено въздействието на 

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

аварийни и непредвидени ситуации. 

В доклада за ОВОС ще бъдат оценени и сравнени двете Алтернативи на трасе по 

отношение на генерираните от магистралата отпадъци и тяхното очаквано въздействие 

върху рецепторите.  

3.7. Рискови енергийни източници 

 Шум 

ИП се отнася до строителството на неизградената част от АМ „Хемус” от гр. 

Ябланица, област Ловеч до с. Белокопитово, област Шумен. 

В тази част магистралата е по ново трасе. Трасето пресича съществуващи основни 

пътища І, ІІ и ІІІ клас от РПМ (път І-5, ІІ-35, ІІ-51, ІІ-49, ІІІ-301, ІІІ-303, ІІІ-305, ІІІ-307) и 

общински пътища. Източници на шум в района на обекта и в контактните участъци с 

посочените пътища са съществуващите транспортни потоци по тях. Шумовите им 

характеристики (Leq, dBA) са в зависимост от класа на пътя (респективно от 

интензивността и структурата на потока, и скоростта на движение), които ще бъдат 

предмет на доклада за ОВОС. В участъците на АМ „Хемус”, отдалечени от 

съществуващите пътища, шумовият фон е естествения природен фон на средата. 

Обекти на шумово въздействие (рецептори) при реализацията на ИП, са територии 

и зони с нормиран шумов режим (предимно жилищни) на населените места, разположени 
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около трасето на бъдещата автомагистрала. Обект на шумово въздействие е и фауната. 

Най-близко разположените до трасето жилищни зони/населени места са подробно описани 

по-горе в раздел Атмосферен въздух.  

Съществуващото (базисното) състояние на акустичната среда около трасето на АМ, 

на този етап е определено, въз основа на теренни проучвания и предоставени от 

Възложителя информационни материали. 

Прогноза на въздействие 

Граничните стойности на нивата на шум в различните територии и устройствени 

зони в урбанизираните територии са регламентирани в Наредба № 6 за показателите за 

шум в околната среда. За жилищни територии, подложени на въздействието на интензивен 

автомобилен трафик те са: за ден - 60 dBA, вечер - 55 dBA, нощ - 50 dBA; за 

производствено-складови територии и зони - 70 dBA за ден, вечер и нощ. 

Период на строителство  

От шума, създаван от пътностроителната техника ще бъдат повлияни в различна 

степен близки до строителните площадки територии с нормиран шумов режим (предимно 

жилищни терени) в зависимост от разстоянието им до пътното платно при двете 

Алтернативи. 

В доклада за ОВОС ще бъде определено нивото на шума, достигащо до тях и 

оценено съгласно изискванията на българското законодателство - Наредба № 6 за 

показателите за шум в околната среда. За най-близко разположените населени места (с. 

Дъскот, с. Паскалевец, с. Горски Сеновец, с. Кръшно, с. Чавдарци, с. Крушуна) може да се 

очаква превишение на регламентираната гранична стойност 55 dBA за дневен период. Ще 

бъде оценено и въздействието на шума, създаван от обслужващия строителната дейност 

транспорт, върху територията на населените места при представена информация за 

маршрута им на движение. 

Период на експлоатация 

Трасето на двата варианта за доизграждане на АМ „Хемус”, е разделено на осем 

участъка със съответната интензивност на движението по тях. В ДОВОС ще бъде 

определена шумовата характеристика на потока в отделните участъци на 

автомагистралата, въз основа на предоставени от Възложителя прогнозни данни за 

транспортното натоварване. Изчислението ще се извърши в съответствие с Методиката, 

регламентирана в Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитайки 

степента на дискомфорт през различните части от денонощието, граничните стойности на 

показателите за шум в околната среда, методите за оценка на показателите за шум и на 

вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г.). Въз 

основа на определените шумови характеристики ще бъде определена ширината на 

шумозащитната зона около трасето на автомагистралата - разстоянието от пътното трасе, 

на което се достигат хигиенните норми за жилищни зони за различните периоди от 

денонощието. Ще бъдат определени нивата на шума, достигащи до рецепторите 

(населените места), разположени в определената шумозащитна зона за дневен и нощен 

период и оценени съгласно регламентираните гранични стойности на нивото на шума в 

Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда. Може да се очаква съществено 

превишение на хигиенните норми за обектите (рецепторите), разположени на разстояние 

до около 100 м от пътното трасе. 

В ДОВОС ще бъдат съпоставени двете предложени Алтернативи за трасе на АМ 

„Хемус” по отношение на шумовото натоварване върху обектите на въздействие 

(предимно жилищни територии) и ще бъде посочен предпочитан вариант за реализация, 

въз основа на брой засегнати рецептори и превишение на граничните стойности. 

 

 Вибрации 

По време на строителството 
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Тежкотоварните и строителните машини генерират общи вибрации в наднормени 

нива. Вибрациите, излъчвани при работата на някои машини и съоръжения са фактор на 

работната среда, на строителната площадка. Строителната дейност не е източник на 

вибрации в околната среда, извън очертанията на строителната площадка. 

На общи вибрации ще бъдат изложени водачите на тежкотоварните камиони и 

работещите с пътно-транспортната техника. 

Възможни въздействия: Общите вибрации увреждат главно костно-ставния апарат, 

съдовата система, а чрез ефекта на резонанса те оказват и неблагоприятен ефект върху 

редица вътрешни органи. 

 

По време на експлоатацията 

Транспортния поток по пътя не е източник на вибрации в околната среда. По 

проект конструкцията на пътното платно (земно легло и пътна настилка) осигурява бързо 

затихване на вибрациите в земната основа. 

 

 Лъчения 

По време на строителството 

Осветените строителни площадки са източник на светлинни лъчения. 

Светлинното замърсяване се характеризира като вредно влияние върху жизнената среда и 

промяна в биологичния ритъм. 

 

Възможни въздействия: Този тип въздействие ще бъде локално и ще засегне много 

малка част от зоната в непосредствена близост до строителната площадка. Въздействието 

е средносрочно и обратимо. 

 

По време на експлоатацията 

По време на експлоатация трафикът по магистралата е източник на светлинни 

лъчения. Прекомерното нарастване на изкуственото осветление през нощта променя 

естествената среда на нощните същества. Много животински видове се дезориентират от 

нощното осветление. Въздействието е постоянно, при трафик. 

 

По време на строителство и експлоатация на автомагистралата, строителните 

дейности и трафикът не са източник на други лъчения. 

 

3.8. Ландшафт 

Според Ландшафтното райониране на страната неизграденият участък на АМ 

„Хемус” попада в обхвата на Севенобългарската зонална област на Дунавската равнина и 

Старопланинска зонална област. 

По Класификационната система на ландшафтите в България обектът попада в:  

Клас: Междупланински равнинно-низинни ландшафти,  

Тип: Ландшафти на субсредиземноморските ливадно-степни и лесо-ливадно-

степни междупланински низини,  

Група: Ландшафти на ливадно степни междупланински низини върху неспоени 

кватерни наслаги, с висока степен на земеделско усвояване.  

Клас: Планински ландшафти, 

Тип: Ландшафти на умерено влажните планински гори, 

Група: Ландшафти на среднопланинските широколистни гори върху безкарбонатни 

седиментни скали. 

Като цяло различните типове ландшафти са антропогенно нарушени и нямат 

естествен облик.  
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Екологичните проблеми обхващат на първо място опазването на един от най-

ценните ресурси – земята, тъй като техногенните структури и техническата 

инфраструктура към тях заемат все по-големи територии. Реализацията на обекта, ще е 

свързано с нарушаване на около 18 000-20 000 дка земя, изменения в литогенната основа 

при строителството на новите пътни тела, унищожаване на наличната растителност. 

Изграждането на републиканската транспортната система се явява най-големият 

консуматор на земя.  

Миграцията на замърсителите в ландшафта се предопределя до голяма степен от 

конкретната климатична и хидрометеорологична обстановка.  

Определяща за въздушнопреносимите замърсители и в частност - акумулиращото 

замърсяване на почвите в крайпътното пространство с аерозоли - е конкретната ветрова 

обстановка. Максималният условен пренос на замърсителите може с известно 

приближение да се приеме, че съответства на засегнатата от акумулиращото аерозолно 

замърсяване ивица с ширина около 100 м. Замърсяването намалява експоненциално с 

отдалечаване от пътното платно. При това, съществено значение има релефа, 

залесеността, плътността на движението и др. Част от пътя преминава през хълмист релеф, 

при което не може да се очаква пренос на замърсителите в голям обхват. В равнинната 

част на терена този пренос ще бъде по-голям. 

Миграцията на водопреносимите замърсители зависи пряко от валежите, които са 

основен източник на подхранване на повърхностните и подземните води. Миграцията на 

тежките метали от ауспуховите газове, на елементи от материалите за зимното 

поддържане на пътя и нефтопродукти чрез подземните води през хидрогеохимичните 

ландшафти се възпрепятства от поредица от естествени геохимични бариери. 

Преминаването им като катиони във воден разтвор е възможно само при кисела среда. 

Почвите в района са с рН 5.00 – 6.00. 

Следващата селективна геохимична бариера са живите растения, които натрупват в 

тъканите си много интензивно S (от SO4
2-) и Cl, интензивно Na+ и сравнително по-слабо 

Cd и Pb. Отделните растителни видове имат различна способност да натрупват тези 

замърсители. Това зависи най-вече от морфологията на листната петура. 

 

Според предварителната експертна оценка направена на базата на материалите по 

проекта и посещения на място, считаме че: 

- в района на неизграденият магистрален участък не са установени уникални или 

естествени ландшафти с консервационно значение; 

- ландшафтите в преобладаващата си част са аграрни, ливадни и антропогенни, 

които не са чувствителни; 

Чувствителността и на двете групи аквални ландшафти – речни и билни може да се 

определи като средна. 

Прогноза на въздействието 

Период на строителство 

Дейността за реализацията на магистралният участък ще бъде свързана с два 

периода на промени в ландшафта. В процеса на строителството – с привлечената 

строителна механизация за извършване на строителни работи, както и на изкопни и 

насипни дейности при изграждане на новите трасета, което ще има временно отражение 

върху общото състояние на ландшафта.  

Изграждането на новите пътни участъци на магистралата ще доведе до промяна в 

съществуващия агро- и горски ландшафт. Същите ще се изразяват във вмешателство в 

организацията на териториите, свързано с отнемането на земеделски и горски земи. В 

същия обхват, строителството на пътните участъци ще бъде свързано с отнемане на 

наличния хумусен хоризонт, чрез който почвите функционират като уникален земен 

акумулатор и разпределител на енергия, свързана с хумуса и необходима за нормалния 

обмен и кръговрат на веществата в природата. 
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С отнемането на хумусният хоризонт ще бъде изцяло унищожена наличната 

растителност. Растителната покривка в обхвата на строителството е сравнително 

еднообразна. Унищожаването на естествена и полуестествена ливадна растителност и 

горска растителност ще е значително, но неизбежно, предвид спецификата на обекта. 

Строителството на магистралните участъци ще бъде свързано с извършването 

изкопни и насипни работи, свързани с поддържането на определена строителна ивица за 

придвижването на тежка техника и механизация. Целият този процес ще бъде свързан с 

локална и временна промяна в цялостното състояние на околната среда, както и на места 

със значителни промени в релефа и структурата на ландшафта. 

Тези дейности ще са свързани и с нарушена визуалност за населението, 

пребиваващо постоянно или временно в района на строителството. Времето, през което 

ще се проявява това въздействие, ще е сравнително кратко и ограничено – докато трае 

строителството, и ще е в зависимост от конкретните климатични условия.  

 

Период на експлоатацията 

В периода на експлоатацията на автомагистралата промените в ландшафта ще са 

свързани с привнесените нови техногенни елементи на ландшафта - нови пътни 

кръстовища, надлези и мостови съоръжения, вертикална сигнализация и др. 

Тази фаза ще бъде свързана с постоянна промяна в състоянието на околната среда и 

визуални промени в състоянието на ландшафта, в резултат от изграждането на 

магистралата. Техногенните структури ще се открояват на фона на околния ландшафт и 

ще възпроизвеждат и засилват урбанизираната среда. 

Експлоатацията на магистралата ще бъде свързано с два основни момента: 

визуално възприемане на пътя от участниците в движението на съпътстващите го големи 

съоръжения и съоръжения за организация на движението и с миграция на замърсителите в 

ландшафта. 

Оформянето на ландшафта в прилежащото пространство на пътното платно е 

необходимо за подобряване на оптическото трасиране, закриване на неприятни гледки, 

насочване на погледа към определени акценти и създаване на опорни точки на водача. 

Оптичното водене на пътя е съществен елемент за ориентацията на шофьора за 

направлението и обстановката по време на движение. Това е свързано с реализацията на 

проекта за организация на движението по пътя, предвиждащ вертикални знаци и 

хоризонтална маркировка. Покрай пътя се създава система от опорни елементи за погледа, 

които дават информация за измененията, наклона и условията на движение, които следва 

да бъдат естетически приобщени към пътя и околния ландшафт. Това са елементи от 

техническата инфраструктура на пътя – различни указателни табели, знаци, светлинна 

информация, насочващи знаци по настилката и др. В проекта са предвидени стандартни 

светлоотражателни пътни знаци съгласно българския стандарт за пътни знаци, включващ 

опори и фундаменти за използването им при двулентови пътища и магистрали; 

нестандартни светлоотражателни пътни знаци и др. Основни опорни елементи освен 

пътните знаци, ще са и настилката и маркировката по нея - бяла термопластична 

маркировка със светлоотражателни перли; непрекъснати и прекъснати линии; щриховани 

площи забранени за движение; стрелки. 

В доклада за ОВОС ще бъдат конкретизирани и оценени очакваните антропогенни 

изменения на ландшафта в обхвата на магистралния участък (Алтернатива B1 и 

Алтернатива В1А). 

3.9. Културно-историческото наследство 

Анализът на обектите на културното наследство по Алтернативи за трасе на АМ 

„Хемус” изисква специфичен подход в работата по набирането и обработката на 

информацията. Характерът на инвестиционната инициатива налага да се изследва тясна 

зона, пресичаща Централна Северна България от запад на изток, преминаваща през 

територии с специфични географски характеристики и оттам с различни условия за живот 
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и стопанска дейност. Различно е и равнището на проученост на територията на 

административните единици, през които ще премине трасето. От това зависи и броят на 

въведените в известност културни ценности в отделните области и общини, както и 

тяхното видово и хронологическо разнообразие.  

Участъкът от автомагистралата (Ябланица – Белокопитово) преминава през район, 

в който е установена много висока концентрация на обекти на културното наследство. 

Независимо от това коя Алтернатива ще бъде предпочетен строителните дейности ще 

засегнат територията или охранителната зона на много археологически обекти. 

Изготвената справка от Автоматизираната информационна система „Археологическа 

карта на България” дава представа за броя на въведените в тази база данни археологически 

обекти. За областите, през които ще премине АМ „Хемус”, известните обекти са: Ловешка 

– 727; Плевенска – 548; Великотърновска – 985; Разградска – 358; Русенска – 587; 

Търговищка – 535 и Шуменска – 605. Съществува риск и за известен брой исторически 

паметници (напр. братски могили от времето на Руско-турската война). Археологическите 

обекти, разположени в близост до проектното трасе на Етап 1 АМ „Хемус“ са: Могилен 

некропол, югоизточно от с. Брестница; Надгробна могила, източно от с. Торос; Надгробна 

могила, източно от с. Дерманци; Надгробна могила и могилен некропол, североизточно от 

гр. Угърчин; Надгробна могила, югозападно от с. Лисец; Могилен некропол, западно от с. 

Лисец; Антично и средновековно селище, северозападно от с. Лисец и др. 

 

За определяне на съществуващото състояние по отношение на обектите на 

културното наследство ще бъдат използвани различни информационни източници – 

компютърната система „Археологическа карта на България”, регистрите на Националния 

институт за недвижимото културно наследство, специализирани публикации, анализ на 

топографски карти и артофото.  

Рецептори и зони на въздействие: Според научната и културната област, към която 

се отнасят, недвижимите културни ценности са: археологически, исторически, 

архитектурно-строителни, художествени, урбанистични, културен ландшафт, парково и 

градинско изкуство, етнографски, културни маршрути. Според дефинициите в чл. 47 от 

Закона за културното наследство (ЗКН) археологическите недвижимите културни 

ценности са материални следи за човешка дейност, неделими от средата, в която са 

създадени, които се идентифицират чрез археологически изследвания. Многообразието на 

човешките дейности и огромният хронологически отрязък, в който са съществували, 

обуславят изключително разнообразие на този вид обекти.  

Наситеността с обекти на културното наследство на територията на България е 

изключително висока. Справката в регистрите на Националния институт за недвижимо 

културно наследство (НИНКН) показва, че декларираните и регистрираните културни 

ценности на територията на България са няколко десетки хиляди. Тези обекти са 

приведени в известност  в резултат на дългогодишни издирвания на специалистите от 

НИНКН, от регионалните исторически музеи и други културни институции, както и 

благодарение на дейността на местни краеведи. Тези изследвания обаче нямат 

целенасочен характер и в никакъв случай не са довели до регистрирането на всички 

реално съществуващи обекти на културното наследство. Това се отнася най-вече за 

археологическите паметници, локализирането на известна част от които не е възможно без 

провеждане на специализирани проучвания. Те са и най-уязвими и най-пряко застрашени 

от провеждане на всякакви дейности, прилагащи деструктивни методи. 

По тази причина е изключително важно още в проектна фаза да се локализират 

границите на всички археологически обекти в сервитута на АМ „Хемус”. Предстои 

извършване на археологически проучвания на територията на инвестиционното 

предложение. 
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Прогноза на въздействие 

Период на строителство  

Отрицателни въздействия върху обектите на културното наследство могат да 

настъпят при строителните работи в границите на трасето на проектния път или в тези на 

временния работен коридор. Най-сериозно застрашени са археологическите културни 

ценности, които поради своите особености са и най-трудни за идентифициране. 

През последните 20 години се изгради научно обоснована методика за издирване на 

археологически обекти, застрашени от реализацията на инфраструктурни проекти, 

стъпила на българския и международен опит в това направление.  Стриктното и 

навременно провеждане на проучванията по тази методика, етапите за прилагането на 

която са регламентирани и в специализираната нормативна база, ще позволи да бъдат в 

най-голяма степен избегнати рисковете от нарушаване целостта на културни ценности от 

една страна и забавяне и оскъпяване на строителството от друга.   

Период на експлоатация 

Експлоатацията на АМ „Хемус” няма да представлява пряка заплаха за културните 

ценности. Като „непряко” въздействие върху обектите на културното наследство на първо 

място трябва да се посочи замърсяването на околната среда. Особено важно е качеството 

на атмосферния въздух. От характерните емисии, отделяни от трафика, съществено 

значение по отношение въздействието върху културно наследство имат съдържащите сяра 

съединения.  

Като косвено въздействие трябва да се отбележи и промяната на културния и 

традиционен ландшафт в резултат на изграждането на  АМ „Хемус”. 

От друга страна доизграждането на АМ „Хемус” дава възможност да се облекчи 

достъпът до голям брой представителни културни ценности, разположени в близост да 

трасето й. Необходимо е обаче да бъдат подходящо обозначени подходите към такива 

обекти. 

3.10. Здравно-хигиенни аспекти 

От здравни позиции във връзка с анализ и оценка на въздействието при 

изграждането и експлоатацията на АМ „Хемус”, ще се проучи трасето в трите етапа за 

реализиране на инвестиционното предложение. 

Различни фактори по време на строителство и експлоатация на автомагистралата 

определят и възможните зони на въздействие от нея в здравен аспект. Основни рецептори 

на въздействие от реализацията на ИП са изпълняващите строителните работи работници 

и населението в близко разположените населени места. В доклада за ОВОС ще се извърши 

идентификация на въздействието на дейностите по реализация на ИП – строителство, 

експлоатация и при аварийни ситуации, спрямо чувствителните рецептори на околната 

среда по отношение здравето на населението. 

Най-близко разположените до трасето жилищни зони (рецептори) са, както следва: 

южните части на с. Брестница, източните части на с. Торос, южните части на с. Беглеж и с. 

Бежаново, участъка между с. Ласкар и северните части на с. Николаево, южните части на 

с. Владиня. Южните части на с. Александрово, с. Чавдарци и с. Крушуна, северните части 

на гр. Павликени и с. Дъскот, южните части на с. Паскалевец, с. Стефан Стамболово и с. 

Куцина, северните части на с. Крушево, с. Сушица. и с. Горски Сеновец, южните части на 

с. Камен, с. Водица и с. Ковачевец, северните части на гр. Попово, южните части на гр. 

Кардам, северните части на с. Кръшно, северните части на с. Съединение и с. Буховци, 

северните части на с. Градище. 

Изпълнението на проектираните съоръжения като пътни възли, мостове над реки, 

надлези, тунели и подлези ги определя като основни източници на въздействие в здравен 

аспект. Изборът на изграждане на пътното трасе по Алтернатива В1 или Алтернатива В1А 

оптимизира строителните дейности и специфичните за тях рецептори, с което се 

намаляват рисковете, най-вече в здравно-екологична посока, като например възела 
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източно от с. Ласкар при пресичане на път II-35, пътен възел източно от с. Катуница, 

пътен възел северно над Ловеч с II-35, пътен възел за Търговище и Разград с път II-49.  

Като рискови зони от здравни позиции се определят чувствителните към нивата на 

шум по време на строителство и експлоатация на магистралата и относително близките 

жилищни зони на по-малки и по-големи населени места.  

В ДОВОС ще се идентифицират санитарно-хигиенните условия на околните 

населени места и други обекти, подлежащи на здравна защита от замърсяване на въздуха с 

прахови фракции, замърсяване с вредни газови емисии и шумово натоварване, за да се 

оцени евентуално въздействие от реализацията на ИП. 

При проучването относно наличието в района на реализация на инвестиционното 

предложение на други обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на § 1, т. 3 от 

допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда, ще се изясни наличието на територии и зони с 

нормиран шумов режим съгласно Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 

граничните стойности на шум в околната среда, методите за оценка на стойностите 

на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението 

от 2006 г. (обн. ДВ. бр. 58 от 2006 г.). 

Описанието на състоянието на компонентите и факторите на околната среда в 

района на инвестиционното предложение и за двете разглеждани алтернативи ще включва 

изчерпателна информация относно наличието на водоизточници за питейно-битови цели, 

минерални водоизточници и санитарно-охранителни зони около тях. Разположението на 

околни обекти, подлежащи на здравна защита ще се оцени съгласно кумулативно-

хигиенните принципи за санитарна охрана. 

Идентификацията на чувствителните приемници на въздействието при реализация на ИП 

са в основата на необходимите профилактични мероприятия за населението и работниците 

по трасето, с цел ограничаване на въздействието и ще бъдат изложени в ДОВОС. 

Прогноза на въздействията 

С оглед на характеристиката на отделните фактори по отношение на влиянието им 

върху здравето на работещите и населението, те ще се класифицират и разгледат според 

комунално-хигиенните изисквания по групи както следва: 

 физически фактори; 

 химически фактори; 

 психо-сензорни фактори; 

 социални фактори. 

Период на строителство 

В доклада за ОВОС ще се разгледат всички рискови за здравето фактори в трудова 

среда по типове нокси, характерни за съответните дейности. Здравната оценка ще бъде 

съобразена с изискванията на Наредба № 13/2003 г. за защита на работещите от 

рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн. ДВ бр. 8 от 2004 г., 

изм. ДВ бр. 71 от 2006 г., изм. ДВ бр. 67 от 2007 г.). 

Главните рискови фактори за здравето на работниците ангажирани с реализацията 

на инвестиционното предложение са праха, токсичните вредности, шума, общите и 

локални вибрации, неблагоприятния микроклимат, физическото натоварване. 

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с въздействия, 

включващи вредни лъчения. 

От химичните рискови фактори, представени като веществен състав основно 

значение имат: полицикличните ароматни въглеводороди (ПАВ), тежките метали, 

въглеродния и азотни оксиди, серния диоксид, катраните и др. 

По време на строителството, населението на най-близките населени места няма да 

бъде изложено на въздействието на нито един от факторите, емитирани при 
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строителството на ИП, както и на тяхното комбинирано, комплексно, кумулативно и 

отдалечено въздействие. 

Период на експлоатация 

Посочените характеристики ще бъдат анализирани от здравно-хигиенни позиции, с 

оценка на възможно негативно въздействие върху населението в близко разположените 

населени места. 

По принцип трасето на магистралния участък преминава през незастроени 

територии, отдалечено от съществуващите селища. 

По време на експлоатацията на ИП се очакват въздействия от замърсяване на 

въздуха с прахови фракции, замърсяване с вредни газови емисии и шумово натоварване. 

Шумът е най-сериозният замърсител на околната среда около автомагистрали, 

поради което неговото генериране и разпространяване е обект на допълнителни 

проучвания в зависимост от множество допълнителни фактори – релеф, околни 

пространства, интензивност на движението, вид на пътната настилка, вкл. и поведение на 

водачите на МПС и др.  

Друг важен източник на въздействие са вредните емисии във въздуха по време на 

експлоатация на пътя. В ДОВОС ще се оцени въздействието на дейността върху 

санитарно-хигиенните условия на околните населени места и други обекти, подлежащи на 

здравна защита от замърсяване на въздуха с прахови фракции, замърсяване с вредни 

газови емисии. Ще се извърши моделиране на дисперсията на замърсители от МПС по 

новото трасе. 

Магистралната артерия рязко ще подобри КАВ в района на населените места, от 

които се измества съществуващия трафик, тъй като транспортният поток (особено 

тежкият транзитен), ще бъде изведен от жилищната среда, а извън тях ще се увеличи 

средната скорост на преминаване с термично стабилен режим на работа на двигателите , 

което от своя страна намалява количеството на изхвърлените вредни вещества. В крайна 

сметка това подобрява хигиенните параметри на атмосферния въздух на населените места, 

намалява емисиите на шум, намалява предпоставките за инциденти с МПС и техните 

товари на територията на населените места. 

Заключението на оценката, според изискванията на профилактичната медицина, ще 

се основава на: 

 хигиенна характеристика на използваните физични, химични и механични 

агенти при експлоатацията; 

 здравно-хигиенен анализ на потенциалните пътища на въздействие на 

инвестиционно предложение върху здравето на работещи, население и 

околна среда; 

 идентифициране на рисковите фактори за здравето на заетите в обекта; 

 възможности за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено 

въздействие на установените фактори; 

 оценка на здравния риск, мерки за защита, действия при аварийни ситуации. 

 

4. Значимост на очакваните въздействия върху околната среда, определяне на 

неизбежните и трайните въздействия върху околната среда от строителството и 

експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение, които могат да се 

окажат значителни и които трябва да се разгледат подробно в доклада за ОВОС 

4.1. Оценяване степента/величината и значимостта на въздействията от 

реализацията на ИП 

Величината на въздействието обикновено се изразява посредством количествени и 

качествени стойности, сравнени с местни, национални и международни стандарти. За 

някои въздействия не могат да се приложат стойности/параметри. В такива случаи 

оценката е субективна и се основава на опита на експерта и добрата практика. В случаите 
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на извънредни ситуации (катастрофи, природни бедствия, инциденти) въздействията се 

разглеждат в контекста на вероятността от съответното събитие и последствията от него.  

Като цяло критериите за степен/големина/величина на въздействие могат да се 

разгледат:  

- в пространството, според физическия обхват на въздействие; 

- във времето, например продължителност на възстановяване или на въздействие, 

график на проекта; или  

- количествено или качествено, когато могат да се приложат показатели за 

състоянието на съответния компонент/фактор във връзка с чувствителността на 

рецепторите.  

Оценката на значимостта на въздействията върху рецепторите/приемната среда ще 

се извършва, като се отчита чувствителността/стойността на рецептора или ресурса, 

силата/големината на въздействие, обобщени в следната матрица: 

Фиг. 4-1. Примерна матрица за оценка на значимостта на въздействието  

Степен/големина/величина 

на въздействието 

Чувствителност на рецептора/Стойност на рецептора или ресурса 

A B C D E 

Много ниска  Ниска  Средна Висока 
Много 

висока  

1 Много ниска      

2 Ниска      

3 Средна      

4 Висока      

5 Много висока      

 

Значимостта на въздействието, определена по матрицата от фиг. 4-1, не отчита 

прилагането на мерки за смекчаване на въздействията. Матрицата дефинира значимостта в 

три основни групи:  

- в червено са маркирани въздействията със силна значимост (недопустимо 

висока);  

- в жълто са маркирани въздействията с умерена значимост (въздействия, за които 

трябва да се докаже, че са приемливи при определени условия)  

- в зелено са маркирани въздействията със слаба значимост, което не изключва 

необходимостта да се предложат/предвидят мерки за тяхното смекчаване. 

Строго разграничаване между тези групи обаче не е възможно и в много случаи 

окончателната оценка на значимосттa на въздействието попада някъде между тях. 

В някои случаи, където е подходящо ще се определи и риска за околната среда като 

зависимост от значимостта на въздействие и вероятността от неговата проява. Както и при 

значимостта, степента на риска е определена в три групи: 

- значителен, неприемлив риск за околната среда; 

- приемлив риск, за който е необходимо да се предвидят смекчаващи мерки и 

контрол на въздействията; 

- нисък риск, за който не е необходимо предприемането на смекчаващи 

мерки. 
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В таблицата по-долу са систематизирани резултатите от предварителното 

идентифициране и оценка на въздействията върху компонентите и от факторите на 

околната среда, в резултат от реализацията на ИП, съответно с дейностите на ИП като 

източник на вероятни въздействия, съответно за периода на строителство и експлоатация 

при нормални условия или при извънредни ситуации и конкретизираните потенциалните 

рецептори на въздействието, които могат да се окажат значителни и ще бъдат предмет на 

анализ и оценка в доклада за ОВОС. 

Таблица 4-1. Очаквани въздействия в резултат от реализация на ИП, предмет 

на подробно разглеждане в доклада за ОВОС  

Компоненти и 

фактори на ОС 

Вероятни значителни въздействия от 

дейностите на ИП 

Рецептори 

Атмосферен 

въздух и 

климатични 

фактори 

  

Строителство 

 Образуването на прах от движението на 

машините за строителството, изкопните 

работи, товарене и разтоварване на 

инертни материали на временни 

площадки по трасето на пътя и от 

съхраняването на материалите на 

площадката 

Жилищни територии и/или 

зони от населените места с 

определено качество на 

атмосферния въздух, 

разположени около 

трасето.  

Екосистеми около трасето 

 Замърсяване на въздуха при 

експлоатацията на строителните машини 

(характерните за горивните процеси в 

ДВГ отпадъчни газове: азотни оксиди, 

въглероден оксид, серни оксиди, сажди, 

ЛОС, РАН, УОЗ), съоръжения и 

инсталации (напр. инсталацията за 

производство на асфалт, с отделяне 

основно на пари на различни 

въглеводороди (в т.ч. ЛОС, ПАВ, УОЗ, 

диоксини, фурани и ПХБ) 

Жилищни територии и/или 

зони от населените места с 

определено качество на 

атмосферния въздух, 

разположени около 

трасето.  

Екосистеми около трасето 

Експлоатация 

 Замърсяване на въздуха, причинено от 

трафика, което има потенциал да засегне 

хората в близките градове и 

чувствителните рецептори в 

естествената околна среда, поради вече 

установено критично количество 

замърсяване и/или съществуващи 

топографски условия, и/или посоки на 

вятъра, които допълнително допринасят 

за задълбочаването на тези 

неблагоприятни въздействия 

Жилищни територии и/или 

зони от населените места с 

определено качество на 

атмосферния въздух, 

разположени около 

трасето.  

Екосистеми около трасето 

 

 Положително въздействие върху 

стандарта на живот на местното 

население и върху промените на климата 

Жилищни територии и/или 

зони от населените места с 

определено качество на 
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Компоненти и 

фактори на ОС 

Вероятни значителни въздействия от 

дейностите на ИП 

Рецептори 

/намалени емисии на парникови газове 

поради елиминирането на 

задръстванията след изграждането на 

новата инфраструктура и поради общо 

по-равномерен трафик и свързаното с 

него намаляване на емисиите от 

транспорта 

атмосферния въздух, 

разположени около 

трасето. 

Климат в глобален мащаб. 

Повърхностни и 

подземни води  

  

Строителство 

 Въздействия върху речните корита, 

възникващи на етапа на строителството 

(временна промяна; въздействия върху 

хидравличните характеристики и т.н., 

отстраняване на растителност по 

речните брегове), най-вече във връзка 

със строителството на мостове и 

водостоци; 

Временни въздействия върху 

морфологията на реките и потоците;  

Използване на неизправна строителна 

техника - замърсяване на 

повърхностните води с нефтопродукти. 

Повърхностните водни 

тела, които се пресичат 

или към които тангира 

трасето. 

Подземните водни тела, 

които имат излаз на 

земната повърхност. 

Зони за защита на водитe 

 Разполагане на строителни площадки 

за изграждане на трасето и 

съоръженията към него 

Повърхностните водни 

тела, които се пресичат 

или към които тангира 

трасето. 

Подземните водни тела, 

които имат излаз на 

земната повърхност  

 Дейности по отводняването, 

включващи следното: 

- осигуряване на временен 

достъп/строителни пътища в 

околностите на площадката за 

изграждането на моста; 

- разполагане и експлоатация на 

временни помпи за извличане на 

водата. 

Повърхностните водни 

тела, които се пресичат 

или към които тангира 

трасето 

Експлоатация 

 Защита от наводнения Повърхностни води 

Екосистеми 

Населени места 

Земни недра  
  

Строителство 

 Дестабилизация за геоложката основа Теренната основа  
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Компоненти и 

фактори на ОС 

Вероятни значителни въздействия от 

дейностите на ИП 

Рецептори 

във връзка с големи строителни 

площадки, напр. където се изграждат 

мостове и тунели 

Специфични участъци от 

релефа 

Експлоатация 

 Нарушени норми за изграждане на 

подпорни и укрепителни съоръжения, 

в районите на подсичане на скатовете, 

вследствие на което да се реализира 

развитие на свлачища или срутища 

Теренната основа  

Специфични участъци от 

релефа  

Земи и почви  
  

Строителство 

 Загуба на почви - отнемане на 

значителни по размер земи от 

поземления и горски фонд, с 

произтичащите от това отчуждителни 

процедури  

Земи от горския фонд 

Земеделски земи 

 Нарушения на почвите - нарушения на 

почвения профил, с промяна на 

протичащите в почвения субстрат 

физикохимични, воднофизични и 

биологични процеси, локално влошаване 

качествата на почвите в прилежащите на 

пътния участък земи. 

Уплътняване на почвите - временно 

присъствие и използване на 

терени/почви за разполагане на 

строителна и транспортна техника, 

свързани със строителството 

(строителна площадка на изпълнителя, 

достъп за транспорт, отклоняване на 

движението) и временното съхраняване 

на строителни материали, строителни 

отломки, повърхностни почвени слоеве, 

отпадъчни изкопни материали с и без 

последващо влагане, и т.н., както и 

допълнителни въздействия  

Почви 

 Привнесена ерозия Почви 

 Премоствания на водни обекти  Наносни почви  

 Замърсяване на почвите - въздействия 

върху тяхното качество 

- Замърсявания на прилежащите земи с 

аерозоли от ауспухови газове;  

- Локални замърсявания на почвите с 

горива и масла при възникнали аварии 

на техника. 

Почви 

  

Експлоатация 

 Загуба на плодородна почва по трасето Почви 
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Компоненти и 

фактори на ОС 

Вероятни значителни въздействия от 

дейностите на ИП 

Рецептори 

на проекта 

Замърсяване с вредни вещества 

- непрекъснато, но с променлива 

интензивност COx, NOx, SO2  и други 

газове и аерозоли, съдържащи основно 

Cd, сажди и др. съставки от двигателите 

на преминаващите МПС и от 

износването на техните гуми по пътното 

платно и на самата настилка.  

- периодично (през зимния сезон) – Cl, 

SO4
2-, Na+, Mg2+ и др. от размразяващи 

субстанции използвани против 

обледеняване на пътното платно. 

Почви 

Ерозия на почвите /откоси, насипи/ в 

резултат на неизвършени или 

некачествени рекултивационни 

мероприятия 

Почви 

Замърсяване с отпадъци  

- строителни/ремонтни отпадъци в 

резултат на строителни и ремонтни 

дейности на пътя; 

- битови отпадъци, в участъците за 

престой на автотранспортни средства, 

крайпътните пространства  

 

Инцидентни, аварийни изпускания на 

замърсители в почвите, например 

вследствие на пътни инциденти;  

Почви 

 

Биоразнообразие 
  

Строителство 

 Нарушаване на местообитания 

- Необратимо разрушаване на 

растителни и животински 

местообитания в границите на трасето 

на проекта  

- Нахлуване на рудерални и плевелни 

видове в унищожените естествени 

ценози и промяна на флористичния 

състав, развитие на процеси на 

деградация 

- Цялостно или частично разрушаване 

на природни/чувствителни 

местообитания в работния коридор 

Полуестествени и 

естествени фитоценози 

(гори, ливади, пасища); 

Агроценози 

Фрагментация на местообитания 

(включително гнездене, хранене и 

размножаване), в резултат на 

усвояване на трасето, съоръженията и 

строителните площадки 

Растителни и животински 

местообитания и 

животински видове 
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Компоненти и 

фактори на ОС 

Вероятни значителни въздействия от 

дейностите на ИП 

Рецептори 

 Безпокойство  

- прогонване на животни заради 

засилено човешко присъствие 

- безпокойство на чувствителни и/или 

защитени местообитания със 

специфични екологични функции, в 

резултат от повишаването на шумовата 

характеристика от строителния трафик 

Животински 

местообитания и видове 

 

 

Защитени местообитания и 

видове 

 Премостващи съоръжения 

- прогонване от мястото на 

строителството на съоръженията.  

- унищожаване на хайвер (полепнал по 

дъното или върху водна растителност) 

- замърсяване на водата 

Ихтиофауна, дънна фауна 

Експлоатация 

 Необратима загуба на чувствителни 

сухоземни и водни 

местообитания/влажни зони в 

границите на трасето на проекта 

Растителни и животински 

местообитания и видове 

 Постоянна фрагментация на 

местообитания, особено значителна, 

когато новият път засяга 

местообитания на сухоземни видове 

със сезонна миграция по определен 

маршрут или местообитания на 

видове, обитаващи големи територии. 

Нарушаване на локални и сезонни 

миграционни коридори  

Бариерен ефект 

Животински 

местообитания  

 Влошаване качеството на съседните 

местообитания заради безпокойство 

(шумово и светлинно замърсяване, 

изхвърляне на отпадъци) 

Животински 

местообитания и 

животински видове 

 Безпокойство на специфични 

биологични функции (сношаване, 

развъждане, хранене и т.н.) в 

прилежащите територии, вследствие 

автомобилния поток 

Животински 

местообитания и 

животински видове 

 Промяна на абиотичните фактори 

(напр. нивата на подземните води, 

режима на повърхностните води, 

качеството на въздуха и т.н.), което 

води до влошаване качеството на 

местообитанията 

Водни местообитания и 

видове 

 

 Въздействия от емитирани прах и 

аерозоли от автомобилния трафик и от 

Растителни местообитания 

и животински видове 
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Компоненти и 

фактори на ОС 

Вероятни значителни въздействия от 

дейностите на ИП 

Рецептори 

режима на поддръжка – 

опесъчаване/осоляване 

 Привнасянето на нови крайпътни 

местообитания, свързано с 

ландшафтното оформяне и 

биологичното укрепване на 

крайпътните пространства, откоси и 

насипи 

Растителни местообитания 

и видове 

 Смъртност от сблъсък на 

животинските видове с автомобили. 

Животински видове, 

основно дребни бозайници 

и нощно активните гризачи 

Ландшафт 
  

Строителство 

 Разрушаване на растителната и 

почвена покривка; промяна в 

естествената топография в границите 

на работния коридор; механичното 

нарушаване на геоложката среда, в 

резултат на изкопни и насипни 

дейности при изграждане на новите 

трасета; визуални въздействия от 

привлечената строителна механизация 

за извършване на строителни работи; 

нови негативни форми от изкопи и 

насипи, депа за съхраняване на хумус 

и земни маси, строителни материали 

Съществуващия агро- и 

горски ландшафт 

Растителната покривка  

Геоложката среда 

Нарушена визуалност 

Експлоатация 

 Въздействие върху ландшафта и 

визуално такова чрез промяна на 

мащабите и измеренията на 

характеристиките на ландшафта и 

неговата естетическа стойност; 

Въздействие върху ландшафта чрез 

структурни промени (изправяне на 

речни корита, топографски промени, 

загуба на горски местообитания);  

Привнесени нови техногенни структури 

и елементи на ландшафта (нови пътни 

кръстовища, надлези и мостови 

съоръжения, вертикална сигнализация); 

Визуално възприемане на пътя от 

участниците в движението на 

съпътстващите го големи съоръжения и 

съоръжения за организация на 

движението; 

Фрагментация на гори; 

Съществуващия ландшафт 

Растителната покривка  

Геоложката среда 

Променена визуалност  
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Компоненти и 

фактори на ОС 

Вероятни значителни въздействия от 

дейностите на ИП 

Рецептори 

Въздействие върху естествената красота 

на пейзажите. 

Културно-

историческото 

наследство 

  

Строителство 

 Унищожаване или частично 

нарушаване целостта на 

археологически културни ценности при 

изкопни работи 

 

Територията или 

охранителната зона на 

археологически обекти в 

границите на трасето на 

проектния път или в тези 

на временния работен 

коридор 

 Периферно засягане на територията на 

археологически културни ценности при 

изкопни работи 

 

Територията или 

охранителната зона на 

археологически обекти в 

границите на трасето на 

проектния път или в тези 

на временния работен 

коридор 

 Застрашаване на отделни 

археологически структури или 

артефакти в границите на трасето на 

проектния път или в тези на временния 

работен коридор 

Територията или 

охранителната зона на 

археологически обекти в 

границите на трасето на 

проектния път или в тези 

на временния работен 

коридор 

 Компрометиране на културния 

ландшафт на значими паметници  

Гранични територии на 

културни ценности, през 

които преминава АМ 

„Хемус” 

Експлоатация 

 Промяна на културния и традиционен 

ландшафт в резултат на изграждането 

на АМ „Хемус”. 

Гранични територии на 

културни ценности, през 

които преминава АМ 

„Хемус” 

 Застращаване на културни ценности 

вследствие от отрицателното 

въздействие на отделяните вредни 

емисии от трафика 

Гранични територии на 

културни ценности, през 

които преминава АМ 

„Хемус” 

Здравно-

хигиенни 

аспекти  

  

Строителство 

 Психо-сензорни фактори: 

шум/вибрации и друг дискомфорт в 

Работниците на 

строителната площадка 



71 

Компоненти и 

фактори на ОС 

Вероятни значителни въздействия от 

дейностите на ИП 

Рецептори 

резултат на транспортирането на 

материали, товаро-разтоварните 

дейности и строителните работи, 

дизелови генератори 

 Експозиция на физични, химични и 

механични агенти, рискови за здравето 

фактори в трудова среда в нормален и 

авариен режим 

Работниците на 

строителната площадка 

Експлоатация 

 Положително въздействие - подобрява 

хигиенните параметри на атмосферния 

въздух на населените места, намалява 

емисиите на шум, намалява 

предпоставките за инциденти с МПС и 

техните товари на територията на 

населените места 

Санитарно-хигиенните 

условия на населените 

места от които се измества 

трафикът  

 Замърсяване на въздуха с прахови 

фракции, замърсяване с вредни емисии 

от трафика на МПС 

Санитарно-хигиенните 

условия на относително 

близките жилищни зони и 

други обекти, подлежащи 

на здравна защита 

 Нивата на шум по време на 

експлоатация от трафика 

Население на относително 

близките жилищни зони и 

други обекти, подлежащи 

на здравна защита 

 Пътнотранспортни произшествия Участници в движението 

Шум  
  

Строителство 

 Шумово натоварване от пътно-

строителните машини и шума, създаван 

от обслужващия строителната дейност 

транспорт 

Територии и зони с 

нормиран шумов режим 

(предимно жилищни) на 

населените места, най-

близко разположени около 

трасето на бъдещата 

автомагистрала. 

Фауна 

Експлоатация 

 Шумово натоварване от транспортния 

поток по автомагистралата 

Територии и зони с 

нормиран шумов режим 

(предимно жилищни) на 

населените места, 

разположени на разстояние 

до около 100 м от пътното 

трасе. 

Фауна 
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Компоненти и 

фактори на ОС 

Вероятни значителни въздействия от 

дейностите на ИП 

Рецептори 

Отпадъци  
  

Строителство 

 Генериране, третиране и обезвреждане 

на отпадъци (опасни и неопасни) при 

строителните дейности 

Почви 

Повърхностни и подземни 

води 

Атмосферен въздух 

Местообитания 

 Аварии и инциденти със строително-

монтажна и пътно-транспортна техника 

Почви 

Повърхностни и подземни 

води 

Атмосферен въздух 

Местообитания 

Експлоатация 

 Генериране и третиране на отпадъци 

при нормална експлоатация и 

поддръжка на магистралата 

Почви 

Повърхностни и подземни 

води 

 Инциденти с пътни и транспортни 

средства, разливи/течове от цистерни и 

товарни автомобили, превозващи течни 

или оводнени материали или опасни 

товари 

Почви 

Повърхностни и подземни 

води 

Атмосферен въздух 

Местообитания 

 

В доклада за ОВОС се определят неизбежните и трайни въздействия върху 

околната среда от строителството и експлоатацията на инвестиционното 

предложение, които могат да се окажат значителни и които следва да се разгледат 

подробно. 

Въз основа на резултатите от извършените анализи и оценки на вероятните 

значителни въздействия върху околната среда в резултат на строителството и 

експлоатацията на ИП в ДОВОС ще бъдат препоръчани мерки за предотвратяване и 

намаляване на неблагоприятните последствия от осъществяването на проекта върху 

околната среда и човешкото здраве. 

4.2. Характеристика на въздействията (вид, обхват, вероятност, 

продължителност, честота и обратимост на въздействието) и определяне на 

неизбежните и трайни въздействия върху околната среда от реализацията на 

инвестиционното предложение, които трябва да се разгледат подробно в доклада 

Оценка на въздействията: Въздействията, които се очакват при реализацията на 

инвестиционното предложение са разнородни и могат да се дефинират по различен начин. 

В ДОВОС ще бъде дадена оценка на очакваните въздействия върху хората и околната 

среда от строителството и експлоатацията за нормални условия и аварийни ситуации, като 

бъде разгледана характеристиката на въздействията. За проекта, очакваните въздействия 

са оценени като: 

- Вид на въздействието: пряко, непряко, обратимо (за определен период от време) 

и необратимо (постоянно); в резултат на рутинна дейност или при инциденти; 

- Обхват на въздействието: локално, регионално, национално или трансгранично; 

- Продължителност на въздействието: краткосрочно, средносрочно, дългосрочно; 
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- Честота на въздействието: периодично, непрекъснато; 

- Последици от въздействието: положително, отрицателно; 

- Степен на въздействието: незначително (ниска степен); умерено (средна 

степен); значително (висока степен). 

В допълнение към изброените по-горе въздействия в Доклада за ОВОС се 

идентифицират и оценяват и потенциалните кумулативни въздействия. Те могат да 

възникнат в резултат на различни видове дейности и взаимодействие: 

- с натрупване – общият ефект от различни въздействия в конкретен рецептор; 

- при взаимодействие - различни въздействия си взаимодействат помежду си, за 

да се получи ново значително въздействие; 

- с добавящ ефект (синергично) – ефектът от въздействията от предложената 

разработка и други съществуващи или планирани проекти в непосредствена 

близост; 

- във времето – серия от въздействия, които възникват в различни моменти и 

които поотделно не са важни, но събрани заедно за съответния период могат да 

са значителни. 

За целта на определянето на въздействията върху околната среда от реализацията на 

инвестиционното предложение, които трябва да се разгледат подробно в доклада, е 

изработена матрица за качествена оценка и характеристика на идентифицираните 

потенциални въздействия от реализацията ИП. 
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Компоненти/фактори на 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Атмосферен въздух и 

климатични фактори 

Строителство -- х х -- х -- х -- х -- х -- х х -- -- -- х -- 

Експлоатация -- х х -- -- х -- х -- х х -- х х -- х -- х -- 

Повърхностни води  Строителство -- х х -- -- х х -- -- -- -- -- -- х х х х -- -- 

Експлоатация -- х х -- -- -- -- -- х -- х -- -- х х -- -- -- -- 

Подземни води Строителство -- х х -- -- х х -- -- -- -- -- -- х х -- х -- -- 

Експлоатация -- -- -- -- -- -- -- -- х -- х -- -- -- х -- -- -- -- 

Земните недра Строителство -- х х -- -- х х -- -- -- -- -- -- -- -- х х -- -- 

Експлоатация -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Почви Строителство -- х х -- -- х х -- -- -- х -- -- х х х х х -- 

Експлоатация -- х -- х -- -- -- х -- х х -- -- х х -- х -- -- 

Шум Строителство -- x x -- x -- x -- x -- x -- x x -- х -- x -- 

Експлоатация -- x x -- x -- -- x -- x x -- x x -- х -- x -- 

Ландшафт Строителство --- х х -- -- х -- -- -- -- х -- -- -- -- х х х -- 

Експлоатация -- х х -- -- х -- х -- -- х -- -- -- -- -- х -- -- 

Растителен свят Строителство -- х х -- -- х х -- -- -- х -- -- х -- х х х -- 

Експлоатация -- х -- х -- -- -- х -- х х -- -- х -- -- х -- -- 

Животински свят Строителство -- х х -- -- х -- х -- -- х -- -- х -- х х х -- 

Експлоатация -- х -- х -- -- -- х -- х х -- -- х -- -- х -- -- 

Здравно-хигиенни 

аспекти 

Строителство -- х х -- х -- х -- х -- х -- -- х х х х -- -- 

Експлоатация х -- -- х -- х -- х -- х х -- -- х -- -- -- -- -- 

Културно-историческо 

наследство 

Строителство -- х х -- -- х х -- -- -- х -- -- -- х х -- -- 
 

х 

Експлоатация -- х -- х х -- -- х -- х х -- -- -- -- -- х -- -- 

Отпадъци Строителство -- x x -- x -- x -- -- x x -- -- x x х -- x -- 

Експлоатация -- x x -- x -- -- x -- x x -- -- x x -- -- x -- 
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5. Граници на проучването във връзка с ОВОС  

Териториалният обхват на проучване включва коридор от 400 м, следвайки 

следата на трасето, предвид възможността при окончателното изготвяне на трасето и на 

парцеларните планове да се получи частично изместване на първоначално 

предвидената следа.  

Съобразно характера на обекта, неговите граници и мащаб, както и изискванията 

на МОСВ в писмо с изх. № ОВОС-29/27.05.2014 г., границите на въздействието ще 

включват: 

 

- Територията, попадаща в обхвата на предвидените Алтернатива В1 и 

Алтернатива В1А; 

- Населените места, в близост до които преминават двата проектни варианта, 

както и наличието на други обекти, подлежащи на здравна защита; 

- Териториите, до които ще достигат шум и наднормени емисии от 

транспорта; 

- Водни обекти и санитарно-охранителни зони; 

- Защитени зони от мрежата „Натура 2000”; 

- Други обекти, върху които изграждането и експлоатацията на предвиденото 

инвестиционно предложение може да въздейства, или да доведе до 

възникване на кумулативен ефект (напр. ж.п. линии, наличието на находища 

за добив на полезни изкопаеми и др.); 

- Други територии, в зависимост от получените становища по заданието за 

обхват и съдържание на ОВОС. 
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6. Структура на доклада за оценка на въздействието върху околната среда с 

описание на очаквано съдържание на включените в него точки 

Структура на доклада за ОВОС, съгласно чл. 96, ал. 1 от Закона за опазване на 

околната среда е: 

І. Обща информация 

1. Наименование на проекта 

2. Възложител на проекта 

3. Необходимост и цел на инвестиционното предложение 

4. Очакван трафик 

5. Местоположение на инвестиционното предложение – физически 

характеристики, граници, отстояние от защитени обекти и други елементи на НЕМ 

6. Етапи за изпълнение на проекта 

7. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 

дейности 

8. Засегнати от инвестиционното предложение физически и юридически лица 

9. Необходимост от разрешителни, свързани с инвестиционното предложение 

ІІ. Анотация на инвестиционното предложение за строителство, дейности и 

технологии 

1. Характеристика на инвестиционното предложение  

2. Използвани суровини и материали, природни ресурси и енергийни източници 

ІІІ. Проучени алтернативи за местоположение и/или алтернативи за 

технологии и мотивите за направения избор на проучването, имайки предвид 

въздействието върху околната среда, включително и „нулева алтернатива” 

1. Алтернативи за местоположение 

2. Алтернативи на предлагани технологии 

3. „Нулева алтернатива” 

ІV. Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда и на 

материалното и културно наследство, които ще бъдат засегнати в голяма степен 

от инвестиционното предложение, както и взаимодействието между тях 

1. Атмосферен въздух и климатични фактори 

1.1. Кратка характеристика и анализ на климатичните и метеорологични 

фактори, имащи отношение към конкретното въздействие и качеството на атмосферния 

въздух 

1.2. Налични данни за замърсяването на атмосферния въздух в района на обекта. 

Чувствителни зони 

2. Повърхностни и подземни води 

2.1. Кратка характеристика на хидроложките и хидрогеоложките условия и 

фактори на водните ресурси в района на инвестиционното предложение 

2.2. Източници за питейно-битово и промишлено водоснабдяване за нуждите на 

инвестиционното предложение. Необходими количества. 

3. Земните недра (Геология) 

3.1. Кратка характеристика на геоложките условия 

4. Земи и почви 

4.1. Характеристика на състоянието на почвите. Нарушени земи. Замърсени 

земи. Деградационни процеси 

5. Растителен и животински свят 

5.1. Обща характеристика на растителния свят в обсега на инвестиционното 

предложение 

5.2. Обща характеристика на животински свят в обсега на инвестиционното 

предложение 
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5.3. Защитени територии. Чувствителни зони 

6. Рискови енергийни източници 

6.1. Шумова характеристика на зоната, в която ще се реализира 

инвестиционното предложение 

7. Ландшафт 

7.1. Описание на главните черти на ландшафта в района на инвестиционното 

предложение 

8. Културно наследство – наличие на паметници на културата и архитектурата в 

обсега на инвестиционното предложение 

V. Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия 

върху населението и околната среда в резултат на реализацията на 

инвестиционното предложение, ползването на природните ресурси, емисиите на 

вредни вещества при нормална експлоатация и при извънредни ситуации, 

генерирането на отпадъци и създаването на дискомфорт 

1. Атмосферен въздух и климатични фактори 

1.1. Източници на замърсяване на атмосферния въздух, свързани с реализацията 

на инвестиционното предложение – по време на строителството и по време на 

експлоатацията. 

1.2. Оценка на въздействието върху атмосферния въздух и климатичните 

фактори съобразно действащите в страната норми и стандарти. 

2. Повърхностни и подземни води 

2.1. Източници на водоснабдяване. Наличие на СОЗ. 

2.2. Източници за замърсяване на повърхностните и подземните води свързани с 

реализацията на инвестиционното предложение.  

2.3. Оценка на въздействието. 

3. Земните недра (Геология) 

3.1. Оценка на възможните изменения в геоложката среда в резултат от 

реализацията на инвестиционното предложение 

4. Земи и почви 

4.1. Размер на нарушенията на земите и почвите. Промяна в предназначението и 

ползването на земите свързано с реализацията на инвестиционното предложение 

4.2. Ерозионни процеси. Мероприятия за ограничаване на ерозията в обхвата на 

инвестиционните обекти. Оценка на предвидени рекултивационни мероприятия. 

5. Растителен и животински свят 

5.1. Описание и анализ на въздействията на инвестиционното предложение 

върху растителния свят. 

5.2. Описание и анализ на въздействията на инвестиционното предложение 

върху животинския свят. 

5.3. Защитени територии. Чувствителни зони 

6. Отпадъци 

6.1. Очаквани по вид и количество генерирани отпадъци по време на 

строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение. Класификация на 

отпадъците 

6.2. Събиране, извозване, оползотворяване и депониране на отпадъците 

6.3. Транспортна схема за извозване на отпадъци. Необходимост от временни 

депа 

7. Рискови енергийни източници 

7.1. Прогноза за очакваното шумовото натоварване на околната среда по време 

на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.  

7.2 Оценка на очакваното шумово въздействие 
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7.3. Вибрации 

7.4. Лъчения 

8. Ландшафт 

8.1. Оценка на очакваните изменения на ландшафта 

9. Културно историческо наследство 

10. Оценка на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за 

човешкото здраве 

10.1. Определяне потенциално засегнатото население и територии, подлежащи 

на здравна защита, в зависимост от предвижданията за териториален обхват на 

въздействията върху компонентите на околната среда. 

10.2. Идентифициране рисковите фактори от околната и работна среда, при 

отчитане на вида и условията за вредното им въздействие 

10.3. Оценка на здравния риск по време на строителството и експлоатацията на 

инвестиционното предложение и мерки за здравна защита 

11. Кумулативни ефекти 

 

VІ. Информация за използвани методики за прогноза и оценка на 

въздействията върху околната среда. Проектни материали, нормативни 

документи, други източници 

VІІ. Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, 

където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху 

околната среда. План за изпълнение на мерките  

VІІІ. Становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните 

органи за вземане на решение по ОВОС и други специализирани ведомства, в 

резултат от проведените консултации 

ІХ. Сравнителна таблица за избор на вариант за реализация 

Х. Заключение в съответствие с чл. 83, ал. 5 от ЗООС 
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7. Списък на необходимите приложения, списъци и други 

Необходими приложения 

Към доклада за ОВОС ще бъдат приложени: карти, ситуации, схеми, 

фотоматериали, писмени становища от проведените консултации, документи за 

компетентност на експертите и ръководителя на колектива, писмени декларации на 

експертите по чл. 11, ал. 3 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС и 

др. 

Освен това, съобразено с изискванията на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на ОВОС, ще бъдат приложени: 

- списък с източниците на информация, които авторите са използвали в 

доклада за ОВОС; 

- справка за извършените консултации и за мотивите за приетите и неприетите 

бележки и препоръки (съгласно чл. 9, ал. 5 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на ОВОС); 

- нетехническо резюме, при изготвянето на което ще бъде съобразено 

определението по т. 27 от § 1 на Допълнителните разпоредби на ЗООС; 

 

Като отделно приложение към доклада за ОВОС ще бъде изготвен доклад за 

оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитени 

зони: 

• „Български извор” – BG 0001036 за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна; 

• „Васильовска планина” – BG 0002109 за опазване на дивите птици; 

• „Деветашко плато” – BG 0000615 за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна; 

• „Деветашко плато” – BG 0002102 за опазване на дивите птиците; 

• „Студенец” – BG 0000240 за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна; 

• „Студенец” – BG 0000240 за опазване на дивите птици; 

• „Река Янтра” BG 0000610 за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна. 

- Съгласно указанията на МОСВ в писмо изх. № ОВОС-29/27.05.2014 г. 

МОСВ оценката ще бъде съобразена с изискванията на чл. 23, ал. 2 от 

Наредбата за ОС, като ще бъдат изпълнени и поставените изисквания от 

МОСВ, съобразно наличната информация и проектна документация за 

обекта. 

 

8. Етапи, фази и срокове за разработването на доклада за ОВОС 

8.1. Изготвяне на Информация за консултации/задание за обхват и съдържание 

на ОВОС съгласно изискванията на чл. 10, ал.1 и предвид чл. 9 ал. 1 и ал. 4 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС. 

8.2. Провеждане на консултации със специализирани ведомства, представители 

на засегнатата общественост, в т.ч. и НПО по предлагания първоначален вариант на 

задание за обхват и съдържание на ОВОС и отразяване на становищата в оценката. 

8.3. Изработване на допълнено Задание за обхват и съдържание на ОВОС, 

включително информацията получена при консултациите по чл. 9. 

8.4. Провеждане на консултации по допълненото Задание с компетентния орган 

по околна среда и Министерството на здравеопазването, на основание чл. 10, ал. 5 и ал. 
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7 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС и отразяване на становищата 

в окончателен вариант на заданието и в оценката. 

8.5. Изработване на доклада за ОВОС с всички приложения към него, в т.ч. и на 

ДОСВ, в срок, уточнен с Възложителя. 

8.6. Предоставяне на доклада за ОВОС с всички приложения към него на 

Възложителя за първоначален преглед, след което и на компетентния орган по околна 

среда за оценка на качеството.  

8.7. Предоставяне на доклада за ОВОС с приложенията към него на 

определените от компетентния орган засегнати общини, организиране на срещи за 

обществено обсъждане, провеждане на обществено обсъждане на доклада за ОВОС. 

8.8. Предоставяне компетентния орган по околна среда на материалите от 

общественото обсъждане (протоколи, получени становища от заинтересувани лица), 

становището на Възложителя по направените предложения, препоръки, мнения, 

възражения.  

8.9. Насрочване на заседание на Висшия експертен екологичен съвет на МОСВ 

за разглеждане на документацията по ОВОС. 

8.10. Постановяване на Решение по ОВОС от министъра на околната среда и 

водите.  

 

9. Други условия или изисквания 

Предмет на процедурата по ОВОС е намерението в неговата цялост, което 

включва цялото трасе от АМ „Хемус“, оставащо за доизграждане, както и свързаните 

със строителството и експлоатация съпътстващи обекти и дейности.  

Предвид линейния характер на обекта и неговото териториално разположение, 

проектиране се възлага по отделни етапи (общо три). Проектирането по етапи е 

последователно, като степента на подробност на технически данни и на проектни 

разработки, ще бъде на различно ниво през цялото време на проектирането и 

строителството на намерението в неговата цялост.  Същият подход се предвижда да се 

приложи и при строителството, вкл. и по отношение на издаването на разрешения за 

строеж по реда на ЗУТ и одобряване на подробни устройствени планове - парцеларни 

планове (ПУП-ПП), като обаче процедурата по ОВОС трябва да е приключила с краен 

административен акт преди постановяването на първия акт за одобряване/разрешаване 

на проекта за съответния етап и/или ПУП-ПП.  

При изготвянето на документацията по ОВОС и по-нататъшните етапи от 

процедурата трябва да бъдат съобразявани по подходящ начин особеностите на 

проектиране и строителство на линейни обекти, както и наличните към съответния 

времеви момент данни от проектирането по обособените три етапи за АМ „Хемус” в 

оставащите за доизграждане участъци от автомагистралата. 
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Списък на приложенията: 

 

Приложение № 1 Писмо на МОСВ, изх. № ОВОС-29/27.05.2014 г. 

 

Приложение № 2 Проектни алтернативи на трасе за доизграждане на АМ „Хемус” - 

Алтернатива В1 и Алтернатива В1А, на електронен носител. 

 

Приложение № 3  Законодателна рамка, източници на информация и методики за 

прогноза и оценка. 
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