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        КМЕТА НА 
        ОБЩИНА НЕДЕЛИНО  

 

 

И С К А Н Е 
 
 
 

от “СТРОЙВЪЗХОД”ООД, гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян 
 4990 гр. Неделино, общ. Неделино, ЕИК 120052070 
Пълен пощенски адрес: ул.„Александър Стамболийски”,  

    гр. Неделино, общ. Неделино, обл.Смолян 
Телефон, факс и e-mail:  тел. 0887 / 55 36 95 ;  elenov@mbox.contact.bg 
Управител или изпълнителен директор на фирмата - инвеститор:  

инж. Стойко Димитров Еленов - Управител  
Лице за контакти: инж. Стойко Димитров Еленов - Управител  
 ул.„Александър Стамболийски”, гр. Неделино, общ. Неделино, обл.Смолян 
 тел. 0887 / 55 36 95 
 

 

Уважаеми г-н/г-жо Кмет, 
 

Във връзка с чл.2 от Наредбата за ОВОС Ви уведомяваме за инвестиционното ни наме-
рение:  

“Почистване и поддържане проводимостта на некоригираното речно легло 
на река Тикленска” в обособен участък от водния обект на 500 м. над  

масивният мост на р. Тикленска по пътя за с. Козарка, с дължина от 1100 м. 
в землищата на гр. Неделино и с. Козарка, общ. Неделино, обл. Смолян  

с кодове по ЕКАТТЕ 51319 и 37695, съгласно приложения картен материал. 
 

Инвестиционното намерение и дейностите не са нови, тъй като същите дейности са 
извършвани в този участък назад във времето периодично в зависимост от натрупването на 
твърдия отток и е със срок на действие безсрочно. 

 
Молим да се изпълни процедурата, касаеща Ви по компетентност и задължение във 

връзка с ЗООС и Наредбата за ОВОС. 
 

 
П р и л а г а м: 
 
1. Информация по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздейс-

твието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии + 1 бр. CD; 
2. Картен материал. 

 

 
Дата: …………. 2015 г.                                                                  Уведомител: ……………………… 
 

  /п о д п и с/ 
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ИИ  нн  фф  оо  рр  мм  аа  цц  ии  яя    
за  

извършване на преценката на необходимостта от изготвяне на ОВОС  
на инвестиционно предложение : 

“Почистване и поддържане проводимостта на некоригираното речно легло  

на река Тикленска” в обособен участък от водния обект на 500 м. над  

масивният мост на р. Тикленска по пътя за с. Козарка, с дължина от 1100 м.  

в землищата на гр. Неделино и с. Козарка, общ. Неделино, обл. Смолян  

с кодове по ЕКАТТЕ 51319 и 37695. 

 

I. Информация за контакти с инвеститора: 

1. ”СТРОЙВЪЗХОД”ООД, гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян 
    Булстат: 120052070 
2. 4990 гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян, ул. „Ал. Стамболийски” 
3. моб. тел. GSM 0887 / 55 36 95 
4. инж. Стойко Димитров Еленов, български гражданин 
  Управител на “ СТРОЙВЪЗХОД”ООД, гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян  

 

II. Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението.  
Предложението предвижда дейности по почистване и поддържане на проводимостта на 

участък от некоригираното корито на р. Тикленска. 
Третираният участък за почистване и поддържане проводимостта му е изцяло в речното 

русло на р. Тикленска и в административно отношение принадлежи към Община Неделино, 
обл. Смолян. В непосредствена близост до участъка са разположени с. Крайна и с. Козарка. 
Участъка отстои на около 4,5 км. от гр. Неделино. 

Терените предмет на ползване са публично-държавна собственост.  
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното намерение.  
Основната необходимост е почистването на натупания твърд отток в този участък, както 

и осигуряване на необходимата пропускателна способност на речното русло. 
Във връзка с очакваното засилване на строителните и ремонтните работи - в т.ч. жилищ-

но, промишлено, селскостопанско и пътно строителство, търсенето на инертен материал в об-
щината и извън нея ще нараства. Същата е необходима както в сурово състояние така и след 
първичната й обработка – трошенето й, разделянето й на фракции и промиването й.  

Инвестиционното намерение и дейностите не са нови, същите са извършвани и досега с 
необходимата техника и съоръжения за това. 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. 
Дейността ще се извършва изцяло в речното русло на р. Тикленска, където няма предви-

дени, съществуващи или одобрени с устройствен или друг правилник дейности.  
4. Подробна информация за разгледани алтернативи.  
Технологията за изземване на твърдия отток е от натрупите в речното русло над водния 

стоеж на реката при минимални води при Р=95%. При това с това мероприятие се почиства ко-
ритото и увеличава пропускателната способност на реката при провеждане на високи вълни, 
предпазва от заливане на околните обработваеми земи, предпазва от подкопаване и изнасяне на 
участъци от бреговете и се създават естествени условия за натрупване на динамичен наносен 
ресурс и неговото по нататъшно оползотворяване, регулира бързото естествено развитие на 
растителността в обхвата на коритото на реката. Не на последно място трябва да отбележим и 
факта, че това е твърд отток, които в бъдеще се окозва в заливаемата част на язовирите и той 
намалява полезните им обеми, а това налага изземването и оползотворяването му на този етап. 
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4.1. Алтернативи по отношение местоположението 
В процеса на изготвяне на инвестиционното предложение са проучени няколко алтерна-

тиви по отношение местоположението и дължината на участъка. 
Имайки в предвид следните мотиви: 
- съществуващи и възможни натрупвания в участъка на динамичен повърхностен твърд 

отток в речното русло, наличието на хидросъоръжения, мостове и др.; 
- удобен подстъп към участъка и връзката му с четвъртокласната пътна мрежа; 
- прецизиране на дължината на участъка с цел намаляване на въздействието върху реч-

ната екосистема и биоразнообразието в нея; 
инвеститора се е спрял на този участък, като отговарящи в максимална степен на горни-

те мотиви. 
4.2. Алтернативи по отношение технологичното оборудване 
Възможните алтернативи за използване на техника за реализация на намерението са : 
- Багер-обратна лопата и автосамосвали; 
- Фадрома и автосамосвали 
- Скреперна уредба и автосамосвали 
- След преценка се оказва, че най-целесъобразно ще е използването на комбинация от 

първата и втората алтернатива в това отношение. 
4.3. “Нулева алтернатива” 
Съгласно определението в допълнителните разпоредби на ЗООС, “нулева алтернатива” е 

възможността да не се осъществява дейността, предвидена с инвестиционното предложение. 
При “нулева алтернатива” се запазва напълно състоянието на разглежданата територия, 

без да се реализира инвестиционното предложение, като остава неизползван значителен потен-
циал от инертни материали, натрупани в тези участъци от твърдия повърхностен отток в речно-
то русло, който затлачва и намалява пропускателната му способност и създава предпоставки за 
вредното въздействие на водите, както за съществуващи хидросъоръжения, така и за основни 
пътни артерии, бреговете на реката, обработваеми и други площи. Не се създават условия за 
натрупване на динамичния наносен ресурс и неговото по нататъшно оползотворяване. 

“Нулева алтернатива”, т.е. инвестиционното предложение да не се реализира, не предла-
гаме. 

 5. Местоположение на площадката, вкл. необходима площ за временни дейности по 
време на строителството.  

Обособеният участък е изцяло в речното русло на река Тикленска -  публично-държавна 
собственост, на 500 м. над масивния мост на р. Тикленска по пътя за с. Козарка, в землищата на 
гр. Неделино и с. Козарка, общ. Неделино, обл. Смолян с код по ЕКАТТЕ 51319 и 37695, съг-
ласно приложения картен материал в М 1: 25 000. 

Началото на участъка е с географски координати - N - 41° 26' 23,7" и E - 25° 08' 01,2", а 
края му съответно - N - 41° 26' 52,1" и E - 25° 07' 0957,1". 

 дължина – 1100 м. 
 площ – около 24 дка 

като не са необходими допълнителни площи за реализацията на проекта и няма строи-
телство с временни дейности за него.  

6. Описание на основните процеси (по проектни данни), капацитет. 
Предвижданите дейности по почистването са както следва: 
- отстраняване на прораснала храстовидна и дървесна растителност от речното корито в 

рамките на участъка; 
- изкоп, подравняване и извозване на излишните натрупи от твърдия динамичен оток в то-

зи участък от речното легло, механизирано с техника на фирмата. Дълбочина ще е от 0,2 м. до 
1,4 м. по цялата разрешена площ за ползване в участъка от водния обект в зависимост от отло-
жения нанос. 

Натоварването ще става на място в транспортни средства на фирмата, с които ще се тран-
спортира. 
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Извозването ще бъде до съответните депа за това на фирмата и ще се извършва с автот-
ранспорт по съществуващ къс черен път с дължина от 20 м. и по асфалтиран четвъртокласен 
път гр.Неделино-с. Козарка – със средна  дължина около 4 км. 

7. Схема на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 
Извозването ще се осъществява по съществуващи пътища – черен, които свързва участъ-

ка с четвъртокласната асфалтирана пътна мрежа до депото, няма нужда и не се предвижда да се 
прокарват нови пътища за осъществяването на дейността.   

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 
закриване, възстановяване и последващо използване. 

Такава не е нужна поради специфичните особености на ползвания воден обект - физико-
географските характеристики на региона благоприятстват бързото формиране на големи коли-
чества наносен материал по време на речните прииждания, особено в периода на зимното пъл-
новодие. По тази причина възстановяването на почистените количества наносен материал се 
извършва в кратки срокове. Още повече в момента речното корито е изцяло запълнено с нанос.  

9. Предлагани методи за строителство. 
Строителство не се предвижда. Почистването ще се осъществи по проект, който вкл. на-

чина и техниката на изземването на инертния материал от водния обект, периодично контрол-
ното следене с геодезични методи на почистеният материал, визуален контрол, водене на пълна 
отчетност и документалност и недопускане на нарушаване на заложените параметри и мероп-
риятия за почистване в съответното разрешително и проекта.  

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експло-
атацията. 

Ще се ползва воден обект, а по смисъла на инвестиционното предложение то е свързано 
с почистването му от излишния твърд динамичен отток в руслото на реката.  

11. Отпадъци, които се очакват да се генерират - видове, количества и начин на тре-
тиране.  

Не се очаква генерирането на отпадъци от тази дейност. При наличие на такива при са-
мото изземване ще се събират и ще се извозват до депото за ТБО-Мадан. 

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия 
върху околната среда. 

- почистването ще се осъществява, съгласно проект и заложените в него параметри и ме-
роприятия, съобразени с разрешителното и условията поставени в него, което ще бъде издадено 
от БДИБР-Пловдив; 

- почистването ще се извършва равномерно и без образуване на ями, ще започва от дол-
ния край на участъка и ще продължава нагоре по течението на реката – ще бъде почистено и 
оформено нарушеното речно корито; 

- всички дейности в реката ще се извършват извън периода на размножаване на рибната 
фауна в реката; 

- ще се извършват замервания по геодезична мрежа за следене на достигнатото ниво на 
стоене на излишния твърд отток и резултатите ще се нанасят в специален дневник;  

- зареждането и подмяната с ГСМ ще с извършва извън границите на водния обект на 
специални площадки за целта, същото се отнася и за ремонтни работи по техниката, която ще се 
използва; 

- след приключване на работа ежедневно машините ще се извеждат извън обсега на 
водния обект. 

  13. Други дейности, свързани с инвестиционното намерение (например добив на стро-
ителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, 
третиране на отпадъчни води). 

По същество инвестиционното намерение е почистване на речно русло и няма други 
дейности свързани с него от посочените. 

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното намерение. 
Необходимо е разрешение за ползване на водния обект - р. Тикленска в съответния учас-

тък с цел почистване и поддържане на проводимостта му, съгласно процедурите и разпоредбите 
на Закона за водите, което е необходимо да се издаде от БДИБР-Пловдив. 



 4 

III. Местоположение на инвестиционното намерение: 
 
Обособеният участък е изцяло в речното русло на река Тикленска -  публично-държавна 

собственост, на 500 м. над масивния мост на р. Тикленска по пътя за с. Козарка, в землищата на 
гр. Неделино и с. Козарка, общ. Неделино, обл. Смолян с код по ЕКАТТЕ 51319 и 37695, съг-
ласно приложения картен материал в М 1: 25 000. 

Началото на участъка е с географски координати - N - 41° 26' 23,7" и E - 25° 08' 01,2", а 
края му съответно - N - 41° 26' 52,1" и E - 25° 07' 0957,1". 

 дължина – 1100 м. 
 площ – около 24 дка 
Липсват разположени в близост до обекта елементи на Националната екологична мрежа. 

Обекта се намира изцяло в речното русло - т.е. във воден обект и не засяга ползватели на земи-
селскостопански или горски фонд, пътища или инфраструктура. В близост до обекта няма чувс-
твителни територии и уязвими, санитарно-охранителни или защитени зони. 

 
IV. Характеристики на потенциалното въздействие, в следствие на реа-

лизация на инвестиционното предложение: 
 

1. Описание и състояние на компонентите на околната среда, които са 
обект на въздействие. 

1. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ. 
Съгласно класификацията на Събев-Станоев (1959 год.) разглеждания район попада в 

Континентално-Средиземноморската климатична област, в Южнобългарската климатична по-
добласт, Източнородопския нископланински климатичен район.  

Средната годишна температура за района е 10,5оС, средната дневна температура през 
януари е - 0,4 оС , а през юли е +18,8 оС. Тези данни определят зимата като умерено студена, а 
лятото като умерено топло (ст. Златоград).  

Преобладават южните и югозападните ветрове и са характерни за студеното полугодие. 
Средната скорост на ветровете е около 1 м/сек., най-ниската средномесечна - 0,7 м/сек., а най-
високата - 1,4 м/сек. С по голяма скорост са фьоновите ветрове, но те са рядкост за района и се 
появяват най-често през пролетта, когато има много влага и малко прах. Посоката на преобла-
даващите ветрове е в тясна зависимост от орографските условия на района.  

Средната влажност на въздуха за годината е 75%, а през различните сезони се колебае от 
68 до 80%. Изпарението от свободна водна повърхност е 980 мм. при средна година и 1082 мм. 
при суха. Облачните дни за района са от 95 до 120, а слънчевите дни от 140 до 170. Останалите 
дни през годината се оценяват като смесени. 

Районът на извършване на дейностите по почистването се намира в Източната част на 
Западните Родопи на около 5 км от гр. Неделино. Той не е подложен на съществено антропо-
генно натоварване на природната среда. По отношение на атмосферния въздух няма действащи 
замърсяващи предприятия. Пътната връзка гр. Неделино - с. Козарка е от четвъртокласна мрежа 
и се характеризира със слаба натовареност.  

Ето защо въздухът в района може да се счита за чист и не повлиян от антропогенни фак-
тури. 

Като източници и причини за замърсяване на атмосферния въздух с вредни газове могат 
да се считат отработените газове от багера, челния товарач и автосамосвалите, които ще се из-
ползват при почистването. 

Инертните материали, които ще се отнемат от участъците ще бъдат умокрени и не се 
очаква дори локално замърсяване на въздуха с прах. При приетата организация на работа и за-
ложената проектна производителност  е възможно да се отделят атмосферния въздух с отрабо-
тените газове около 20 kg СО, 30 kg NOx, 10 kg SO2 и др.  

Общото количество на отделените вредни вещества в атмосферата са отработените газове 
в годишен аспект се очаква да бъде около 0,4 t СО,  1,1 t NOx, 0,2 t SO2, които количества са 
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пренебрежимо малки. При характерните за района ниски скорости на вятъра, преносът на ими-
тираните във въздуха вредни вещества ще се ограничи в района на посочения участък. 

Направените по горе анализи и изчисления показват, че могат да се очакват незначителни 
локални изменения в качеството на атмосферния въздух в резултат на отделянето на CO, NOx, 
CH4, SO2 и др. с отработените газове при работата на транспортните средства участващи в 
почистването. Същите са малки не могат да повлияят съществено на общото състояние на въз-
духа в района. 

Въздействието върху атмосферния въздух с прах и вредни газове при реализацията на 
проекта ще е незначителна. 

2. ПОДЗЕНИ И ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ 
Годишната сума на валежите  е от 812 до 1056 мм. и е една от най-високите в страната, 

при максимум през м. декември - 139 мм. и минимум  през м. август - 37 мм. Средния брой на 
дните с дъжд е 97, със сняг  15, с дъжд и сняг е 5. Средната продължителност на максимален 
безвалежен период е 126 дни. Решаващо значение за формирането на високите вълни оказват 
интензивните 24-часови валежи.  

 Хидроложката информация за р. Върбица с притока р. Неделинска, чиито приток е р. 
Тикленска е крайно ограничена въпреки поройния характер на реката.  

Според данни, публикувани в География на България, (1997 год.), изследвания район по-
пада в групата на “изключително силно водоносна” географска област със ср. многогодишен 
отточен слой - 900 мм. Пак според същия източник водните ресурси на района се оценяват на 
около 2,4 х 109 м3 или 12% от ресурсите на страната. 

За регистриране на хидрологичните явления в региона не са изградени специални хидро-
метрични станции. Най-близко разположени до р. Тикленска, ляв приток на р. Неделинска са 
две станции на Националния Институт по Метеорология и Хидрология по река Върбица, а 
именно : при  с. Върли дол и при сп. Джебел. 

На хидрометричната станция при Върли дол (№ 61450/313) се набират проби за водния и 
твърдия отток на реката. Другата хидрометрична станция, разположена надолу по течението е 
тази при Джебел (№ 61500/312). Основните хидрографски характеристики на посочените две 
станции от басейна на р. Арда са систематизирани в Таблицата по долу (Основни хидрографски 
характеристики на хидрометричните станции).  
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1. Върбица при Върли дол 61450/313 471.2 647.0 54.85 18.4 28.2  
2. Върбица при Джебел 61500/312 1149.0 584.0 88.15 12.1 24.2 43.3 

    

Диапазонът на изменение на средногодишните водни количества не е голям и обикно-
венно се движи в интервала от 3 до 18-20 м3/с за ХМС 313 от 5 до 38-40 м3/с за ХМС 312. Слабо 
изразените тенденции на изменение на годишните стойности на средните и дори – максимални 
водни количества са указания за почти постоянна средногодишна водност на реките, което мо-
же да има климатическа обусловеност, но същевременно може да се възприеме като указател за 
липса на значимо антропогенно въздействие – водочерпене от реката и/или прехвърляне на во-
дите в други поречия.  

Максималните водни количества в случая с ХМС 313 достигат много високи стойности – 
до 1350 м3/s (модул – 2.865 м3/s.km2 ) в началния период след 1952 год., след което спадат и се 
задържат в по-тесни граници. За ХМС 312 разпределението и големината на максималните 
водни количества могат да се определят като нормално големи ( 2600 м3/s  или като модулна 
стойност - 2263 м3/s.km2 ).  
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Средното многогодишно водно количество на река Върбица за ХМС 313 при Върли дол 
възлиза на 7,79 м3/s., като за периода 1958 -1973 год. е 9,01 м3/s., а за периода 1958-1998 год. е 
7,01 м3/s. и коеф. на намаляване на оттока за периода 0,81. 

Водосбора на р. Тикленска е изграден от слабо водоносни скали. От хидроложка гледана 
точка, в зависимост от геоложкия строеж, видовете скали, условията на залягане, състоянието 
на метаморфните скални комплекси, особеностите на релефа и температурата на скалите в разг-
леждания район са разпространени два основни типа подземни води - пукнатини и карстови. 

Въпреки доказания дълбочинен размив, считаме за целесъобразно почистването на 
инертни материали и в участъка да се ограничи в рамките на отложените натрупи над основно-
то легло на реката. Допълнително занижаване на ерозионния базис, под естествено оформилият 
се вече профил на реката, ще доведе до нарушаване на равновесието и нежелани размивания на 
речните отложения. 

На базата на направените проучвания и изследвания могат да се направят следните 
прогнозни оценки:  

 Проектният участък съвпадат със сега съществуващото корито и практически не 
се изменя хидрогеоложката и хидроложката обстановки в района. 

 Не се очаква влошаване на качествата на водите на р. Тикленска след изпълнение-
то на проекта. 

 Почистването от дънните натрупи ще подобри пропускателната способност на 
речното корито в този участък и ще благоприятства по-бързо оттичане на високите вълни. 

3. ОТПАДЪЦИ 
В участъка за почистване на коритото на р. Тикленска не се очаква да се генерират отпа-

дъци от дейността 
Битови отпадъци, образувани от дейността на работещите при почистването, ще се съби-

рат в полиетиленови чували и своевременно ежедневно ще се извозват до най-близкия кон-
тейнер в близките населени места. Количеството на битовите отпадъци при нормална експлоа-
тация на участъка ще бъде около 1 м3/год., при общ брой на работниците около 2 души. 

Производствени отпадъци в участъка ще се формират в резултат на почистването на ко-
ритото на р. Тикленска от придошлите отпадъци, носени от водата, където ще се извърши и са-
мото почистване на речното русло. Тяхното количество в проектната разработка не е дадено, но 
от опит се знае, че приблизителното им количество е около 10 м3/год. По своя характер тези от-
падъци основно съдържат изкоренени дървета, клони, парцали и др. и по своя състав са близки 
на отпадъците при почистване на паркове и градини. 

В участъка на р. Тикленска, където ще се извършва почистването на речното русло, не се 
предвижда преработка на отпадъци или обезвреждане преди предаването им за съответното 
третиране или депониране от лицензирани фирми – извозването им до регионалното депо за 
ТБО-гр. Мадан. 

Предвидените начини за събиране, извозване и третиране на отпадъците в участъка на р. 
Тикленска са подходящи и екологосъобразни и не се очаква влошаване на екологичното състо-
яние в района.  

4. ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТУРИ – ШУМ, ВИБРАЦИИ И ВРЕДНИ ЛЪЧЕНИЯ. 
През време на реализирането на проекта, ще се увеличи шумовото натоварване от рабо-

тата на строителните машини и камиони – самосвали, които ще се използват при почистването, 
но то няма да бъде повече от 70 dВ за района, където ще работят машините. Освен това жилищ-
ните сгради са на разстояние над 500 м. от участъка, така че шумовото натоварване от строи-
телните машини ще бъде незначително. 

В района на обекта на р. Тикленска няма зони с изразени вибрации, йонизиращи лъчения, 
топлинно и радиационно излъчване. 

При експлоатирането на обекта, не се очакват вредни лъчения. 
5. ЗЕМИ И ПОЧВИ 
Районът на обекта се намира в източните части на Средните Родопи и според комплекс-

ното физикогеографско райониране на страната попада в Горноардинския физикогеографски 
район. 
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Решаваща особеност за характеризиране на земите и почвите в района на обекта е силно 
разчленения планински релеф – дълбоко фрезани долове на реките, стръмни склонове (повече 
от 25 –300), хълмове и сравнително високи върхове. Надморската височина в долината на река 
Тикленска при участъка е около 440-470 м.  

Теренът е изграден от скалите на: докамбрийски метаморфен комплекс ( гнайси, грани-
тогнайси, амбифолити, гнайсошисти, мрамори); горнокредни гранитоиди (гранит, плагиоклаз, 
кварц, биотит, мусковит, титанит); палеогенски седименти (пясъчници, конгломерити, брекчо-
конгломерати, риолити, андезити, риодацити, латити); делувиални натрупи (пясъчни глини)  в 
негативните форми и незаливните тераси и алувий в речните тераси и по-широки долове. 

Почвите в региона са формирани под въздействието на горските екосистеми. В почвооб-
разувателния процес са взели участие различни типове горски насъждения.  

Почвообразувателните скали са с различен химичен състав, което предопределя и почве-
ното разнообразие. Релефа е стръмен, планински, което в съчетание с човешката дейност е до-
вело до развитието на ерозионни процеси. 

Застъпени са основно два основни типа:  
- кафяви горски почви върху гнайсите; 
- хумусно карбонатни почви върху мраморите. 
Физическия състав на почвите е общо взето от леко песъчливо-глинести до глинесто-

песъчливи. Каменливостта е средна до силна. 
Делувиалните почви в района се установяват в пониженията в по-широките долове и в 

подножието на склоновете, в така наречения делувиален шлейф. Понеже представляват преот-
ложен почвен материал, смъкнат от прилежащите склонове те носят повечето от качествата на 
съответните почви върху тях. За разлика от последните обаче (и то съществена разлика) делу-
виалните имат много по-мощен почвен профил – от 30 до 70 см, а на места и повече. Същият 
има пластов строеж, поради периодично прекъсване на почвообразователния процес и отлагане 
на нови наносни материали. По-голямата част от тях се ползват като земеделски земи.  

Алувиалните почви, които се установяват в не заливните тераси, не са отделени от чисти 
алувиални пясъци. Това са съвсем млади почви формирани почти изключително върху мощни 
алувиални наноси, при наличие на близки подпочвени води и много кратко въздействие на 
тревна растителност. Почвеният профил е слабо оформян има пластов строеж (поради перио-
дичното отлагане на нов нанос) и слабо развит, слабо мощен (12-25 см) и без структурен хуму-
сен хоризонт. Механичният му състав е обикновенно песъчлив (физическа глина до 10%), 
беднохумусен (под 1% хумус) и слабо запасен с останалите хранителни вещества, почвена ре-
акция е около неутралната, по отношение на карбонатите е без карбонатен. 

По отношение на нарушени земи и почви те са свързани преди всичко с основните нару-
шения в района дължащи се на общата му антропогенизация, изсичане на горските масиви и 
превръщането им в издънкови гори или в пасища, ливади и оброботваеми земи; подмяна на 
едни горски видове с други; общата урбанизация и пр. В резултат на всичко това променят се 
хидроложките условия, активизират се ерозионните процеси в крайна сметка настъпват активни 
промени и в почвените условия. По-нататък промени настъпват и в резултат неправилно земе-
ползване. От съществено значение, по отношение на земите е, че участъка е ограничен изклю-
чително само в границите на активното корито на р. Тикленска. 

Земи извън коритото на реката не се нарушават изобщо. Нещо повече с реализацията на 
проекта, се постига намаляване натрупването на нанос в коритото, превишаващ котата на окол-
ния терен и преустановяване на периодичните (при сезони и поройни води) заливания на земе-
делски земи. 

6. ГЕОЛОЖКА ОСНОВА 
В геолого-литоложко отношение участъка попада в район изграден от докамбрийски ме-

таморфозирали скали, палеогенски седименти и кватернерни отложения. 

 Докамбрий 
Докамбрия в района е представен от Въченската пъстра свита и комплекса на базични 

вулканити. 
- Въчанска пъстра свита – изграждащите я скали (биотитови гнайси с прослойки от раз-

нообразни шисти и гнайси, мрамори, амфиболити и др.) се разполагат върху Богутевската свита 
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с постоянен преход. Отгоре свитата е покрита трансгресивно от палеогенски седименти или 
граничи с тях по стръмно наклонени разломи. Мощността е приблизително 600 м. 

- Комплекс на базични метавулканити –  във Въченската пъстра свита е установена проя-
ва на магматизъм. Метаморфозиралите в различна степен магмени продукти, частично или из-
цяло са превърнати в амфиболити и са обособени в общ базит-ултрабазитова асоциация, разде-
лена на три петрографски комплекса: метаинтрузиви, метавулканити и метасерпентини, от кои-
то в района попадат само последните два. 

Комплекса на базичните метавулканити е представен основно от слоисти амфиболити, 
амфиболитошисти и амфиболови гнайсис редуващи се в тях тънки пластове от железоносни 
кварцити, гондити и еклогити. 

В комплекса на ултрабазичните метасепентинити са обединени предметаморфни серпен-
тинити заедно с техните метаморфни продукти – пироксенити, актинолитови и хлоритови шис-
ти. Характерно за комплекса е, че на места е силно разломен и натрошен.   

 Палеоген 
В района палеогенът е представен от Ритмична песъчливо-мергелна задруга. Тя заляга 

трансгресивно и дискордантно върху кристалната подложка. Върху последната се разкриват 
конгломерати (от гравйни до чакълни) с дебелина от 1 м. до 20 м. Нагоре следват сиви и бели на 
цвят органогенни, в дълбочина песъчливи варовици (с дебелина от 2 до 35 м.) и пачка (с дебе-
лина до 350 м.) от неправилно редуващи се тънкослойни алевролити, глинести алевролити 
алевролитови глини с дебелослойни пясъчници (до 1- 2 м.).  

 Кватернер 
Има повсеместно разпространение. Представен е от алувиални и пролувиални-делувиални 

седименти: 
 - Пролувиално-делувиални образувания – характерни са за склоновите участъци от релефа 

или техните подножия и са с незначителна дебелина. Представени са от глини, плътни, прахови, 
на места силно песъчливи, с преобладаващ кафяв (тъмнокафяв, жълтокафяв, сивокафяв) цвят. 
Характерно за тях е наличието на различни по големина и форма единични ръбести чакъли, 
площно неравномерно разпределени, имащи предимно седиментен произход. 

На места описаните глини се прорязват от площно неиздържани прослойки от чакъли – 
заглинени, разнородни и ръбести. Формата и големината им показват, че не е осъществен голям 
транспорт, т.е. провинцията на подхранване е разположена на неголямо разстояние. 

- Алувиални образувания (руслови и на заливните тераси) –  изграждат заливните и неза-
ливните тераси (дебелина до 10 м.) на р. Върбица и нейните притоци. Представени са от разно-
зърнести чакъли, разнозърнести пясъци и песъчливи глини с чакъли. Характерно за отложения-
та е, че площно не са издържани, като много често отделните литоложки разновидности посте-
пенно преминават една в друга. В терасите се срещат и голямо количество валуни от седимен-
тен произход.   

В тектонско отношение участъка попада в Добромирско - Чорбаджийска зона, която е 
част от Момчилградското понижение. За нейното развитие определяща роля са играли разломи-
те от зона Пресека с ИСИ - ЗЮЗ до почти И - З посока и косите разломи от Добромирско-
Кирковската разломна зона. 

Характерна особеност за региона е присъствието на мощни приабон-олигоценски фли-
шоидни отложения, запълващи по-голямата му част. Само западно от с. Дрангово и южно от с. 
Горски извор върху тях се разполага сложна вулканска прослойка, която маркира единствената 
вулканска дейност за този район. 

Инженерно-геоложката обстановка налага следните изводи за въздействието на проекта: 
 участъка е проектирани изцяло в съвременното корито на реката; 
 не са допуснати врязване или подрязване с изкопи по склоновете извън терасата 

на реката; 
 участъка не засягат земеделски земи; 
 не се очаква негативно въздействие при реализацията на проекта върху геоложка-

та основа, а напротив – почистването на натрупващите се всяка година дънни наноси ще подоб-
ри отточния режим на реката. 



 9 

 реализацията на проекта ще ограничи евентуално бъдещо заливане на обработва-
еми земеделски земи при високи води.  

7. РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ СВЯТ 
Според геоботаническото райониране на страната обекта попада в Европейска широко-

листна горска област, Македонотрайкийска провинция, Източнородопски окръг. 
Горскостопанския фонд заема около 62% от общата територия на общината. Обработва-

емата земя в района е доста разпокъсана. В следствие на това горските екосистеми са основен 
фактор, който силно влияе върху състоянието на околната среда. В близост до населените места 
преобладават дъбови, букови и други гори. На най-отдалечените места са запазени в по-добро 
състояние и широколистни гори. Изкуствените горски насъждения подобряват екологичната 
обстановка на района, като го предпазват от ерозия. 

Опасност от отрицателно остатъчно въздействие върху трайната растителност няма, тъй 
като няма да бъдат унищожени дървесни видове. Осъществяването на проекта ще подобри про-
пускателната способност на реката и ще намали риска от изместване на коритото към съседните 
обработваеми площи. С реализирането на проекта не са очаква негативни изменения на услови-
ята за растеж и развитие на флорните видове. 

В района се срещат диви прасета, лисици, зайци, катерици, таралежи, мишки и др. Голя-
мо разнообразие има и при птиците, като най-често се срещат лещарката, яребицата, соколът, 
ястребът и др. От питомните животни най-много се отглеждат кравите, овцете и козите.  

В резултат на реализирането на проекта може да настъпят негативни промени върху фау-
ната. Очакваните изменения са свързани с проектираните дейности, които са източник на шу-
мово, прахово и аерозолно замърсяване. 

Разглеждания обект е под антропогенно влияние и установените представители на фау-
ната са се приспособили към такава среда, поради което съществени изменения в тяхното със-
тояние не се очакват. 

С реализирането на проекта няма да настъпят качествена и количествена промяна в уста-
новеното равновесие в района по отношение на животинския свят. 

В близост до разглежданата територия не съществуват защитени природни територии и 
зони.  

8. ЛАНДШАФТ 
Според устоновените за страната регионални физико-географски комплекси (Мишев К. 

И. др., География на България, БАН, 1989 г.), участъците, попадат в Горноадринския физико-
географски район от Източнородопската подобласт на Рило-Родопската област. 

Релефът е средно, до нископланински с общо и равномерно понижаване на изток. В съ-
щата посока са и поречията на реките. 

В морфоложко отношение районът е подчертано ерозионно-денодационен с дълбока и 
гъста речно-долинна мрежа.  

Климат е континентално-средиземноморски. Режимът на оттока на реката има сравни-
телно добре изразен средиземноморски ход през годината, като максимумът е януарски. Отто-
кът на реките се формира от водите на изключително големи прииждания, оформящи фазата на 
есенно-зимното пълноводие. 

Ландшафта като цяло е запазен поради липсата на рудодобивна промишленост. Изкуст-
вените горски насъждения до голяма степен са ограничили ерозията на стръмните и голи скато-
ве и са подобрили екологичната обстановка в региона.  

Дейностите при почистването не са замърсяващи и следователно не се отделят опасни 
вещества. Работи се на блокаве и с ограничен брой техника. Отделените газове са в нормата при 
нормална работа с подобна механизация. Смяната на отработените масла се извършва в специ-
ално помещение към площадката на ТМСИ. 

Обектът е техногенен, но подобектите към него са твърде локални, заемат ограничени 
площи, дейностите се извършват в коритото на реката, а получените изкопи се запълват с нано-
си до една година, а по-често още при първите високи вълни. 

С разработването на проекта не се очакват нарушения на ландшафтите в района, освен 
директно въздействие в ограничения по площ участък, което не води към неблагоприятни про-
мени. Както бе вече подчертано с последователното и поетапно почистване основно на дина-
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мичните натрупи от инертни материали се подобрява пропускателната способност на реките в 
съответните участъци и общо, намалява се риска от изместване на коритото към съседните об-
работваеми земи и техническите инфраструктурни съоръжения. В заключение отново може да 
подчертаем, че почистването в посочения участък засяга главно излишните количества натрупи, 
които затлачват коритото на река Тикленска. 

Около проектирания и на разстояние в радиус 1 км. от обекта няма исторически, култур-
ни и архитектурни паметници, които да бъдат засегнати от реализирането на проекта. 

8. ЗДРАВНО-ХИГИЕННИ УСЛОВИЯ 
Разглеждания обект е извън регулацията на населени места. Най-близките жилищни 

сгради до обекта са на разстояние над 500 м., а разстоянието от участъка до училища и детски 
градини е над 1000 м. Поради специфичния характер на обекта, реализирането му при спазване 
на всички ограничения отразени в проектната разработка няма да представлява потенциален 
риск за населението. 

В проектната разработка за почистването на участъка от коритото на р. Тикленска ще се 
разработи част за Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност, в която ще са посочени 
рисковите работни места и ще са дадени мероприятията, които трябва да се реализират от фир-
мата изпълнител с оглед намаляване на риска, както и работните облекла и лични предпазни 
средства, които трябва да бъдат осигурени за работниците на обекта.  

9. ЗАМЪРСЯВАНЕ И ДИСКОМФОРТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
От заявените дейности не се очаква. 
10. РИСК ОТ ИНЦИДЕНТИ 
Рискът от инциденти е минимален и ще се предвидят и изпълняват съответните мерки за 

недопускане на такъв. 
 

2. Прогнози за потенциалното въздействие върху компонентите и 
факторите на околната среда, в следствие на евентуалната реализация на 
инвестиционното намерение. 

 
2.1. Въздействие на обекта върху състоянието на атмосферния въздух. 
Основни източници на замърсяване на атмосферния въздух са от запрашаване при дви-

жението на превозните средства. При изгаряне на горивата в автотранспорта се отделят токсич-
ни газове, които съдържат-азотни окиси, серни окиси, въглеводороди и др.  

Поради ниската интензивност на транспорта не се очаква замърсяване на атмосферния 
въздух в околната среда  над ПДК, още повече, че влияние оказват и преобладаващите ветрове 
по поречието на р. Тикленска. 

В заключение върху компонента ВЪЗДУХ въздействието на обекта е НЕЗНАЧИТЕЛНО.    
 
2.2. Въздействие на обекта върху състоянието на водите. 
Като източник на механично замърсяване на р. Тикленска представлява замътването на 

водата при товарене на речния нанос от речното русло.  
Въздействието върху компонента се оценява както следва: 
- териториален обхват - малък; 
- степен на въздействие - незначително; 
- продължителност - краткотрайна; 
- възможност за възстановяване - да; 
- мерки за намаляване на въздействието - почиставне на слой над нивото на водния стоеж 

в реката и оставяне на ненарушена част от 1 м. около водното течение и реката, което ще се за-
ложи и ще се предполага от технологията на почистването, която ще се прилага. 

В заключение върху компонента ВОДИ въздействието на обекта е НЕЗНАЧИТЕЛНО.    
 
2.3. Въздействие на обекта върху състоянието на земните недра, почвите и ландшафта. 
Като цяло обекта ще засегне терен в речната тераса. С почистването на слой от повърх-

ността ще се създадат условия за заравняване на речното русло. С това ще се създадат условия 
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за предотвратяване ерозията на речната тераса и осигуряване на добра пропускателна способ-
ност на речното русло.  

В заключение върху компонентите ЗЕМНИ НЕДРА, ПОЧВИ И ЛАНДШАФТ въздейст-
вието на обекта е НЕЗНАЧИТЕЛНО.    

 
2.4. Въздействие на обекта върху фактора шумовото натоварване на прилежащата тери-

тория на обекта. 
Шумовото въздействие на обекта е необходимо да се оцени преди всичко по отношение 

на населени места. Очакваното ниво на шума от товаръчните работи и транспортирането на из-
лишните наноси е минимално в следствие на етапността на работа и отдалечеността на обекта 
от населени места – средно над 500 м. 

Въздействието върху компонента се оценява както следва: 
- териториален обхват - малък; 
- степен на въздействие - незначително; 
- продължителност - краткотрайна; 
- възможност за възстановяване - да; 
- мерки за намаляване на въздействието - разсредоточване във времето на работата по по-

чистването, работа винаги с изправна товарачна техника и транспортни автомобили, огранича-
ване на скоростта на движение на автотранспорта и др. 

В заключение въздействието на обекта с фактора ШУМ е НЕЗНАЧИТЕЛНО.    
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