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Увод
Настоящият документ представлява Нетехническо резюме на Докладът за
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното
предложение за обект: „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза
2“. Целта на Нетехническото резюме е да изложи и обобщи в достъпна за
обществеността форма основната информация и изводите, съдържащи се в Доклада за
ОВОС, така че всички заинтересовани страни да могат да разберат същността на
инвестиционното предложение от гледна точка на очакваните въздействия върху
околната среда и здравето на хората и съответните смекчаващи мерки, там където са
необходими и да си изградят информирано мнение относно положителните и
отрицателни последици от реализацията на проекта.
Докладът за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на
инвестиционното предложение за обект: „Рехабилитация на железопътната линия
Пловдив-Бургас, Фаза 2“ с Възложител ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ гр. София, се разработва на основание Писма
на МОСВ, изх. № ОВОС-74 и № ОВОС-51/15.11.2017 г. и № ОВОС-83/10.01.2018 г.
(Приложение № 1).
Докладът за ОВОС е изработен в съответствие с чл. 96, ал. 1 на Закона за
опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр. 91/2002 г...., посл. изм. и доп. ДВ бр.
12/2017 г.) и чл. 12, ал. 1 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС
(Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.).
Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 2 и ал. 3 от ЗООС и чл. 9 от Наредбата за
ОВОС е изготвено Задание за обхват и съдържание на ОВОС и подробна информация
за инвестиционното предложение и са проведени консултации със специализирани
ведомства, представители на засегнатата общественост, в т.ч. и НПО в съответствие с
чл. 9, ал. 1 на Наредбата за ОВОС и консултации със специализираните ведомства МОСВ и МЗ на основание чл. 10, от Наредба за условията и реда за извършване на
ОВОС.
С писмо изх. № ОВОС-83/12.02.2018 г. компетентния орган МОСВ е съгласувал
Заданието за обхват и съдържание на доклада за ОВОС (Приложение № 2). МЗ също
съгласува Заданието за обхват и съдържание на доклада за ОВОС с писмо изх. № 926/16.02.2018 г. (Приложение № 3).
В доклада за ОВОС и окончателния вариант на Заданието за обхват и
съдържание на ОВОС са 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 са съобразени относимите към
инвестиционното предложение условия и мерки от Становище по ЕО № 1-1/2010 г., с
което е съгласуван Общ генерален план за транспорта и от Становище по ЕО № 106/2014 г., с което е съгласувана Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура” 2014 – 2020 г.
С писма изх. № ОВОС-74 и № ОВОС-51/15.11.2017 г. № ОВОС-83/10.01.2018 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 отделните Компоненти:
• BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна;
• BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна;
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BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна;
• BG0000443 „Омуровска река“ за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна;
• BG0000442 „Река Мартинка“ за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна;
• BG0000425 „Река Съзлийка“ за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна;
• BG0000418 „Керменски възвишения“ за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна;
• BG0000192 „Река Тунджа 1“ за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна;
• BG0000205 „Стралджа“ за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна;
• BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна;
• BG0002028 „Комплекс Стралджа“ за опазване на дивите птиците.
Като отделно самостоятелно приложение към доклада за ОВОС е приложен и
ДОСВ на инвестиционното предложение върху предмета и целите на засегнатите
защитени зони, в съответствие с чл. 12, ал. 2, т. 5 от Наредбата за ОВОС.
Докладът за ОСВ е възложен на експерти, отговарящи на условията на чл. 9, ал.
1 на Наредбата за ОС.
Докладът за ОВОС е разработен от ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД, гр.
София. Авторите на доклада са независими експерти по ОВОС, отговарящи на
изискванията на чл. 83, ал. 1 и ал. 2 на ЗООС (посл. изм. и доп. ДВ бр. 101/2015 г.), за
което са приложени съответните декларации.
•

Обща информация
1. Информация за Възложителя
ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
Пълен пощенски адрес:
бул. „Мария Луиза” № 110, София 1233
Идентификационен номер: 130823243
Телефон, факс и е-mail:
тел: 932 60 02
факс 932 64 44
Адрес за кореспонденция:
бул. „Мария Луиза” № 110, София 1233
Генерален директор на ДП НКЖИ: инж. Красимир Папукчийски
Лице за контакти:
Мирослава Доганджийска,
тел:02/932 38 63
e-mail:m.dimcheva@rail-infra.bg
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2. Необходимост и цел на инвестиционното предложение
Инвестиционното предложение „Рехабилитация на железопътната линия
Пловдив-Бургас, Фаза 2“ се класифицира като ремонт, възстановяване и модернизация
на съществуващата жп инфраструктура. Железопътната линия Пловдив – Бургас е част
от Общоевропейски транспортен коридор № VІІІ, свързващ италианските пристанища
Бари и Бриндизи и албанското Дурас на Адриатическо море с черноморските
пристанища Бургас и Варна, а чрез тях, със страните от Коридор ТРАСЕКА
(международен транспортен коридор Европа-Кавказ-Азия). Връзката ТРАСЕКАКоридор VІІІ е изключително перспективна за България, защото това е най-пряката
връзка между Централна Азия и Западна Европа. Железопътната линия Пловдив –
Бургас е част от TINA мрежата (съгласно Наредбата за категоризация на железопътните
линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура и закриване
на отделни линии или участъци от линии (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.) има статут на
железопътна магистрала) и е връзка между Паневропейските коридори IV и IX.
Характерно за тази жп линия е голямата интензивност и трафик на движението.
На практика почти цялото пътническо и товарно движение от София до пристанище
Бургас се извършва по нея.
В проекта „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ се
обединяват дейности по подготовка за строителството на участъци от железопътната
линия Пловдив-Бургас, които трябва да бъдат изпълнени през втория програмен период
на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020г., с което ще бъде
приключено цялостното изграждане на железопътните системи по това направление.
С реализацията на настоящото инвестиционно предложение се цели:
• Стимулиране на икономическия растеж в Република България чрез
предоставяне на помощ за подобряването и развитието на основната
железопътна инфраструктура;
• Изпълнение на поетите ангажименти за развитие на железопътната
инфраструктура в съответствие с европейските стандарти и транспортна
политика;
• Осигуряване оптимизация на съществуващата инфраструктура, свързана с
безопасността на железопътната мрежа;
• Подобряване експлоатационния железопътен процес, в съответствие с
европейските стандарти и транспортна политика;
• Увеличаване конкурентоспособността на железопътния транспорт.
3. Местоположение на инвестиционното предложение
Проектът „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“
попада в преходно-континенталната климатична област и черноморската климатична
област. Преходно-континенталната климатична област по климатичните си
характеристики заема междинно положение между умерено-континенталната и
континентално-средиземноморската климатична област. Климатът в преходната област
е повлиян както от гегорафското положение на прехода между два климатични пояса,
така и от континенталните въздушни маси на умерените географски ширини, и
въздушни маси, идващи от Средземно море и Егейско море. За преходната климатична
област са характерни два почти изравнени максимума на валежите - майско-юнски и
ноемврийско-декемврийски, и два минимума – февруарски и августовски. В Южна
България снежната покривка се задържа около два пъти по-малко дни, отколкото в
Северна България. Тя обикновено се разтопява, преди да завали следващият сняг. В
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преходната област преобладават западните и северозападните ветрове, а в по-източните
части - и североизточните ветрове.
Черноморската климатична област е силно повлияна от климатообразуващото
влияние на Черно море и особеностите на атмосферната циркулация в този район на
страната. Тази климатична област обхваща една ивица покрай морето с ширина от 30
до 50 км. Специфичният черноморски климат се формира под влияние на географското
положение, особеностите на атмосферната циркулация в източната част на Балканския
полуостров, влиянието на водния басейн на Черно море. Най-значима особеност на
климата, която го отличава от климата на другите области, е сравнително меката и
влажна зима и горещото, слънчево и сухо лято. Пролетта е прохладна, а есента топла.
Железопътния участък Пловдив – Стара Загора – Бургас от железопътната мрежа
на Република България е основен елемент от нея. Има статут на магистрална жп линия
и е номерирана под номер 8. Също така представлява и част от Паневропейски коридор
№ 8.
Железопътната линия преминава през югоизточната част на България, като
изцяло е разположена в Южния централен и Югоизточния икономически райони.
Теренът на който е построена е предимно равнинно-хълмист, като само в някои малки
участъци е ниско планински.
В обхвата на инвестиционното предложение за „Рехабилитация на
железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ се включва изпълнението на следните
компоненти:
Компонент 1: „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и
телекомуникация по железопътната линия Пловдив - Бургас“ включващ:
• Изграждане на оптичен кабел по линията Пловдив – Бургас;
• Изграждане на системи за сигнализация по жп линията Пловдив – Бургас
(ETCS ниво 1, версия 2.3.0d);
• Внедряване на гарови централизации в гарите от железопътния участък
Пловдив-Бургас.
Компонент 2: „Премахване на прелези и изграждане на надлези/подлез за
железопътния участък Пловдив-Бургас“;
Компонент 3: „Изграждане на защитен лесопояс в междугарието
Черноград - Айтос”;
Компонент 4: „Рехабилитация на железопътен участък Скутаре Оризово”;
Компонент 5: “Модернизация на железопътен участък ОризовоМихайлово”;
Компонент 6: „Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница,
при гара Завой”;
Компонент 7: „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница
и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“. Рехабилитация
на контактната мрежа в междугарието Зимница – Церковски, вкл. гара Стралджа;
Компонент 8: „Рехабилитация на железопътна отсечка СтралджаЦерковски”.
Компонент 1: „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и
телекомуникация по железопътната линия Пловдив - Бургас“ е разположен на
територията на областите Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас.

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД
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Област Пловдив – община Пловдив в землището на гр. Пловдив; община
Марица в землищата на селата Рогош, Скутаре, Маноле и Манолско Конаре; община
Раковски в землището на с. Белозем и община Родопи в землището на с. Брестник;
Област Стара Загора - община Братя Даскалови в землищата на селата
Опълченец, Мирово, Оризово, Черна гора и Партизанин; община Чирпан в землищата
на селата Малко Тръново, Рупките, Свобода и Гита и община Стара Загора в землищата
на селата Воденичарово, Самуилово, Михайлово, Борово, Арнаутино, Калояновец,
Християново, Еленино, Хрищени, Калитиново, Дълбоки, Горно Ботево, Плоска
Могила, Хан Аспарух и Подслон;
Област Сливен - община Нова Загора в землището на гр. Нова Загора и
землищата на селата Събрано, Загорци, Стоил Войвода, Съдиево, Каменово и Коньово;
община Сливен в землището на селата Младово, Бозаджии, Скобелево, Жельо Войвода
и на гр. Кермен;
Област Ямбол – община Ямбол в землището на гр. Ямбол; община Тунджа в
землищата на селата Безмер, Кабиле, Завой и община Стралджа в землището на гр.
Стралджа и землищата на селата Зимница и Атолово;
Област Бургас - община Карнобат в землището на гр. Карнобат и в землищата на
селата Деветинци, Венец, Церковски, Искра, Глумче и Кликач; община Айтос в
землището на гр. Айтос и в землищата на селата Черноград, Тополица, Карагеоргиево и
Поляново; община Бургас в землищата на гр. Бургас и гр. Българово и община Камено
в землището на гр. Камено.
Изграждането на оптичен кабел ще бъде по протежение на цялата 8-ма
железопътна линия от Пловдив до Бургас. По проект трасето за оптичните кабели е в
обхвата на жп линията и не се налагат отчуждения за изграждането му.
Изграждането на системи за сигнализация по жп линията Пловдив – Бургас
също е в обхвата на жп линията и не се налагат отчуждения за изграждането му.
Планираните дейности внедряване на гарови централизации в гарите от
железопътния участък Пловдив-Бургас засягат само характерни елементи на
структурна подсистема „Контрол, управление и сигнализация по железопътната
линия“.
Отстояния от жилищни територии на най-близките населени места.
гр. Пловдив – 20 - 30 м;
с. Скутаре – 10 м;
гр. Белозем – 20 м;
с. Оризово – 10 – 20 м;
с. Черна гора – 30 – 35 м;
гр. Чирпан – 23- 30 м;
с. Михайлово – 20 – 30 м;
с. Християново – 30 – 45 м;
с. Маноле – 20 м;
гр. Стара Загора – 20 м;
с. Калитиново – 25 – 35 м;
с. Хан Аспарухово – 20 м;
гр. Нова Загора – над 45 м;
гр. Кермен – 20 м;
с. Зимница – 25 – 50 м;
гр. Стралджа – 15 – 20 м;
гр. Кликач – 10 – 15 м;
гр. Айтос – 45-50 м.
ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД
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Компонент 1 не засяга защитени територии. В близост (до 500 м) се намират
Природна забележителност (ПЗ) „Младежки хълм“; Защитена местност (ЗМ)
„Чирпанска кория“ и Защитена местност (ЗМ) „Хисаря“.
Компонент 1 минава през следните защитени зони:
• BG0000578 „Река Марица“; BG0000444 „Река Пясъчник“; BG0000429 „Река
Стряма“; BG0000443 „Омуровска река“; BG0000442 „Река Мартинка“;
BG0000425 „Река Съзлийка“; BG0000418 „Керменски възвишения“;
BG0000192 „Река Тунджа 1“; BG0000205 „Стралджа“; BG0000196 „Река
Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна и BG0002028 „Комплекс Стралджа“ за опазване на дивите птиците
Компонент 1 - исторически, архитектурни и археологически паметници на
културата.
В местата, в които ще се извършват строителните работи са регистрирани общо
128 археологически обекти.
На отстояние 260 м южно от жп линията при км 246+050 е разположена селищна
могила от халколита (V хил. пр. Хр.). Жп трасето преминава и през територията на
един археологически обект – селище от желязната епоха (І хил. пр. Хр.).
Жп линията пресича трасето на римския път Виа Диагоналис.
Компонент 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлез за
железопътния участък Пловдив – Бургас“ е разположен на територията на
областите: Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас.
Област Пловдив – община Марица в землищата на населени места с. Рогош и с.
Маноле, с. Манолско Конаре и община Раковски в землището на с. Белозем;
Област Стара Загора - община Стара Загора в землищата на с. Михайлово, с.
Калояновец, с. Християново, с. Еленино, с. Калитиново, с. Хрищени, с. Горно Ботево, с.
Дълбоки и с. Хан Аспарухово и община Братя Даскалови в землището на с. Опълченец
и с. Мирово;
Област Сливен - община Нова Загора в землищата на с. Събрано, с. Стоил
Войвода, с. Съдиево и с. Коньово и община Сливен в землището на гр. Кермен;
Област Ямбол - община Тунджа в землищата на с. Безмер, с. Кабиле и с. Завой;
Област Бургас - община Карнобат в землищата на с. Церковски, с. Венец, гр.
Карнобат, гр. Кликач, и община Айтос в землищата на с. Тополица, с. Карагеоргиево, с.
Черноград и гр. Айтос.
В таблицата са посочени съоръженията които ще се изградят – 28 бр. надлези, 1
бр. подлез и 1 бр. пасарелка и отстоянията им от жилищните територии на найблизките населените места.
Тип
съоръжение
Надлез
Надлез
Надлез
Надлез

Населено място,
вид на зоната

км
18+607
21+890
23+800
26+306

с. Рогош, западно
с. Маноле
с. Маноле, северно
с. Маноле, западно

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД
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площадка, м
890
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1715
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Тип
съоръжение

Населено място,
вид на зоната

км

Надлез

32+000

гр. Белозем

Надлез
Надлез

39+092
85+083

Надлез

92+958

с. Опълченец, северно
с. Михайлово, западно
с. Калояновец
с. Калояновец, промишлена зона

Надлез

97+617

с. Християново

Надлез

100+113

с. Еленино

Подлез
Надлез

114+729
с. Калитиново, източно
(115+115)
119+450 с. Горто Ботево, югоизточно

Надлез

124+657

с. Хан Аспарухово

Надлез
Надлез
Надлез
Надлез
Надлез
Пасарелка
Надлез
Надлез
Надлез

127+805
134+350
145+787
151+770
158+777
160+300
171+620
187+590
192+625

Надлез

219+390

Надлез

222+220

Надлез

230+320

с. Подслон, северозападно
с. Стоил войвода, северозападно
с. Съдиево, северозападно
с. Коньово
гр. Кермен
гр. Кермен
с. Безмер
с. Кабиле, западно
с. Завой
Промишлена зона, Винпром
Карнобат
с. Церковски, южно
гр. Карнобат, югоизточно
гр. Карнобат, промишлена зона

Надлез

241+285

гр. Кликач, южно

Надлез
Надлез

244+619
248+202

Надлез

248+202

Надлез
Надлез

253+520
260+921

с. Черноград, южно
с. Тополица, югоизточно
с. Тополица, спирка, единични
къщи
с. Поляново, западно
гр. Айтос, северно

Отстояние от
строителната
площадка, м
граничи с
жилищната зона
340
145
5
20 - 30
граничи с
жилищната зона
граничи с
жилищната зона
15
1130
граничи с
жилищната зона
1660
1340
1630
20
20
25
1400
1050
450
граничи с
промишлената зона
1240
1980
80
граничи с
жилищната зона
900
330
10
600
1150

Компонент 2 - исторически, архитектурни и археологически паметници на
културата.
В местата, в които ще се извършват строителните работи са регистрирани общо
128 археологически обекти. При осъществяването на теренни издирвания в зоните на
бъдещите надлези ще се установи дали някои от тях ще бъдат застрашени.
ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД
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Компонент 2 не засяга защитени територии. В близост (до 500 м) също липсват
такива.
Компонент 2 засяга следните защитени зони: BG0000418 „Керменски
възвишения“ и BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна.
Компонент 3: „Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград
- Айтос”. Обектът е разположен на територията на Бургаска област, община Айтос,
землищата на с. Тополица и с. Черноград.
Участък I на лесопояса - oт км 244+060.00 до км 244+760.00, отстои на 1000 м
северно от с. Черноград.
Участък II на лесопояса - от км 245+365.00 до км 246+390.00, отстои на 1200 м
североизточно от с. Черноград и на 620 м югозападно от с. Тополица.
Компонент 3 - исторически, архитектурни и археологически паметници на
културата.
На отстояние 260 м южно от жп линията при км 246+050 е разположена селищна
могила от халколита (V хил. пр. Хр.)
Компонент 3 не засяга защитени територии и защитени зони. В близост (до 500
м) също липсват такива.
Компонент 4: „Рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово”
е за линеен обект, разположен на територията на областите Пловдив и Стара Загора. По
трасето са разположени гарите Скутаре, Маноле, Белозем и спирка Опълченец,
попадащи в землищата на Общини: Пловдив, Марица, Раковски и Братя Даскалови.
Компонент 4 е разделен на пет участъка, както следва
- Участък Скутаре - Маноле - от км 16+905 до км 21+730
- Гара Маноле - от km 21+730 до km 22+663;
- Участък Маноле-Белозем - от km 21+730 до km 31+875;
- Гара Белозем - от km 31+875 до km 32+879;
- Участък Белозем - Оризово - от km 32+879 до km 43+030.
Разглеждания компонент (по участъци) отстои на следните най-близки
разстояния от населените места и съответните жилищни зони, разположени в близост
до жп линията:
Населено място

Отстояния, м
отстояние, м
Вид на зоната
50 - 80 м изток
жилищна зона

с. Маноле

км
17+000 до
17+220
21+550

с. Маноле

21+700

15 м

с. Маноле

21+730

5м

Гара Маноле
Гара Маноле

21+870
21+870

85 м
140 м

с. Рогош

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД

65 м

промишлена зона на
с. Маноле
промишлени сгради
на с. Маноле
промишлена сграда
на север
промишлена сграда
жилищна зона, на
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Населено място
Гара Маноле

км

Отстояния, м
отстояние, м

22+000 до
22+200
22+250 до
23+200

50 – 140 м

Гара Белозем

32+000 до
32+900

20 – 30 м

с. Опълченец
с. Оризово

39+100
42+400 до
43+030

300 м южно
15 – 20 м

Гара Маноле

15 - 25 м

Вид на зоната
север
жилищна зона, на
север
жилищна зона от
двете страни на жп
линията
жилищна зона от
двете страни на жп
линията
жилищна зона
жилищна зона от
двете страни на жп
линията

Компонент 4 - исторически, архитектурни и археологически паметници на
културата.
Не са регистрирани археологически недвижими културни ценности. В този
участък жп линията пресича трасето на римския път Виа Диагоналис.
Компонент 4 не засяга защитени територии. В близост (до 500 м) също липсват
такива.
Компонент 4 засяга защитена зона BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна;
Компонент 5: “Модернизация на железопътен участък Оризово –
Михайлово”
Дейностите по модернизацията на железопътен участък Оризово-Михайлово ще
се извършат на територията на област Стара Загора, общините Стара Загора, Чирпан и
Братя Даскалови, землищата на селата Оризово, Черна Гора, Свобода, Михайлово,
Рупките, Малко Тръново, Воденичарово, Самуилово, Партизанин, Гита и на град
Чирпан.
Разглеждания компонент отстои на следните най-близки разстояния от
населените места и съответните жилищни зони, разположени в близост до жп линията:
Населено място
с. Оризово
с. Черна гора

Отстояния, м
км
43+029 до
43+700

отстояние, м
15 – 50 м

47+000 до
48+800

25 – 50 м

с. Черна гора
49+000
гр. Чирпан, байпасна връзка 58+500
гр. Чирпан, байпасна връзка 58+400 до
ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД

60 м
23 м
40 м, запад

Вид на зоната
жилищна зона от
двете страни на жп
линията
жилищна зона от
двете страни на жп
линията
промишлена зона
жилищна къща
жилищна зона
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Населено място

Отстояния, м

км
59+000
гр. Чирпан, байпасна връзка 58+200 до
60+250
гр. Чирпан, байпасна връзка
с. Свобода
с. Свобода
с. Свобода
спирка Свобода
с. Михайлово
с. Михайлово

-65+300
65+600
67+000
67+200 до
67+700
-77+000 до
80+000

отстояние, м

Вид на зоната

юг, изток и
североизток
15 – 20 м
130 южно
330 м южно
120 м южно
320 м
160 м северно

промишлена зона

западно

жп линията граничи
с промишлени
сгради
жилищна зона от
двете страни на жп
линията

25 - 45 м

училище
жилищна зона
промишлена зона
жилищна сграда
промишлена зона

Компонент 5 - исторически, архитектурни и археологически паметници на
културата.
По трасето са регистрирани 11 археологически обекти, които в различна степен
ще бъдат застрашени от бъдещите строителни дейности.
Компонент 5 не засяга защитени територии. В близост (до 500 м) се намира
Защитена местност (ЗМ) „Чирпанска кория“.
Компонент 5 засяга защитени зони BG0000443 „Омуровска река“ и BG0000442
„Река Мартинка“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
Компонент 6: „Модернизация на жп участък Ямбол – Зимница, при гара
Завой“ е обект, разположен на територията на Ямболска област, община Ямбол и
община Тунджа, в землищата на град Ямбол и на с. Завой. Реализацията му е свързана с
отчуждаването на около 60 дка земя за трасето на новата двойна жп линия.
Най-близкото отстояние на Компонент 6 да жилищна зона е при с. Завой км
91+950 на 420 м на северозапад.
Компонент 6 - исторически, архитектурни и археологически паметници на
културата.
Трасето преминава през територията на един археологически обект – селище от
желязната епоха (І хил. пр. Хр.).
Компонент 6 не засяга защитени територии. В близост (до 500 м) също липсват
такива.
Компонент 6 засяга защитена зона BG0000192 „Река Тунджа 1“ за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Компонент 7: „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и
рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“ - обектът
попада в гара Зимница и гара Стралджа, разположени на територията на Ямболска
област, община Стралджа, землищата на с. Зимница и гр. Стралджа.
ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД
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Компонент 7 отстои на следните най-близки разстояния от населените места и
съответните жилищни зони, разположени в близост до жп линията, както следва:
- с. Зимница – 20 – 50 м жилищна и промишлена зона от двете страни на жп
линията;
- с. Стралджа - 20 – 25 м жилищна и промишлена зона от двете страни на жп
линията;
Компонент 7 - исторически, архитектурни и археологически паметници на
културата.
В района не са установени застрашени археологически обекти.
Компонент 7 не засяга защитени територии и защитени зони. В близост (до 500
м) също липсват такива.
Компонент 8: „Рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа –
Церковски” е обект, разположен на територията на Бургаска област, община Карнобат,
землището на с. Деветинци.
Компонент 8 – 10 – 35 м промишлената зона, Винпром.
Компонент 8 - исторически, архитектурни и археологически паметници на
културата.
В участъка не са регистрирани археологически обекти.
Компонент 8 не засяга защитени територии. В близост (до 500 м) също липсват
такива.
Компонент 8 засяга защитени зони BG0000205 „Стралджа“ за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002028 „Комплекс
Стралджа“ за опазване на дивите птиците.
Прилагаме Гугъл карта с местоположение и точни отстояния от жп трасето на
отделните компоненти до най-близко разположените жилищни зони и други зони и
обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните
разпоредби на НУРИОВОС, Приложение № 4.
4. Структура, ситуационно разположение и основни технологични
характеристики
В обхвата на инвестиционното предложение за „Рехабилитация на
железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ се включва изпълнението на следните
компоненти:
Компонент 1: „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и
телекомуникация по железопътната линия Пловдив - Бургас“ включващ:
• Изграждане на оптичен кабел по линията Пловдив – Бургас;
• Изграждане на системи за сигнализация по жп линията Пловдив – Бургас
(ETCS ниво 1, версия 2.3.0d);
• Внедряване на гарови централизации в гарите от железопътния участък
Пловдив-Бургас.
Компонент 2: „Премахване на прелези и изграждане на надлези/подлез за
железопътния участък Пловдив-Бургас“;
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Компонент 3: „Изграждане на защитен лесопояс в междугарието
Черноград - Айтос”;
Компонент 4: „Рехабилитация на железопътен участък Скутаре Оризово”;
Компонент 5: “Модернизация на железопътен участък ОризовоМихайлово”;
Компонент 6: „Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница,
при гара Завой”;
Компонент 7: „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница
и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“;
Компонент 8: „Рехабилитация на железопътна отсечка СтралджаЦерковски”.
♦ Компонент 1: „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и
телекомуникация по железопътната линия Пловдив-Бургас“
 Изграждане на оптичен кабел по линията Пловдив – Бургас, идеен
проект 2016 г.
Начало гара Филипово - ос приемно здание (граница на покритие Пловдив Свиленград) км 5+652 – гара Бургас км 293+500
Дължината на железопътната линия Пловдив - Бургас е 293.5 км. По трасето са
разположени 31 гари и разделни постове. Линията е изцяло електрифицирана.
Целта на Проекта е ново изградената телекомуникационна система да задоволи
изискванията на Железопътната инфраструктура и българските железопътни
превозвачи за дълъг период от време, осигурявайки управлението и обслужването на
влаковете, административното и оперативно ръководство на гарите и звената на
„НКЖИ“ и жп операторите в участъка на 8-ма главна железопътна линия Пловдив –
Стара Загора – Бургас. С реализирането му ще се покрият и критериите за
оперативна съвместимост на този участък от железопътната система, неразделна
част от Транс-европейската конвенционална и високоскоростна железопътна
системи.
Текущо състояние на телекомуникационните системи в участъка
Магистрален кабел
По протежение на цялото трасе е инсталиран меден магистрален съобщителен
кабел. Кабелът е с хартиена изолация и се състои от 8 броя високочестотни (ВЧ) чифта
до 150 кНz и 30 броя нискочестотни (НЧ) чифта за тонални системи – 0,3 до 3,4 кНz.
По-голямата част от НЧ чифтовете са пупинизирани.
В участъците, където трасето на 8-ма жп линия съвпада с други жп линии, има
положен втори кабел от същият тип: с 4-та жп линия - в участъка Михайлово – Стара
Загора; с 3-та жп линия - в участъка Зимница – Карнобат и за 82-ра жп линия - в
междугарието Пловдив – Филипово.
Кабелът е полаган в периода 1970 - 1980 години. Намира се в задоволително
техническо състояние в участъка Пловдив – Стара Загора. В участъка Стара Загора –
Завой при изпълнение на строително ремонтните работи по рехабилитацията на
железния път са нанесени сериозни повреди и кабела е в незадоволително състояние
поради наличие на временни връзки.
Нарушено е действието на системите за сигнализация за контрол на
междугарието. В този участък движението на влаковете се осигурява по правилата
на
телефонния способ.
Нарушени
са
оперативно
технологичните и
ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД
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далекосъобщителни връзки. Като цяло кабела е в края на експлоатационния си период
(около 45 години), и е напълно морално и технически остарял, без никакви
възможности и капацитет за предоставяне на съвременни телекомуникационни
услуги.
Общи изисквания към оптичната кабелна система
По протежение на цялата 8-ма железопътна линия от Пловдив до Бургас да бъде
инсталиран оптичен кабел покрай железопътната линия.
- В участъците Пловдив - Филипово - Скутаре и Пловдив - Пловдив
Разпределителна - Тракия - Скутаре ще бъде инсталиран подземно един
оптичен кабел.
- В участъка Скутаре - Оризово ще бъдат инсталирани подземно два оптични
кабела, заедно със съответните HDPE тръби, в тръбоканална мрежа.
- В участъка Оризово - Чирпан - Михайлово ще бъде инсталиран един
въздушен оптичен кабел по стълбовете на контактната мрежа. Вторият
оптичен кабел ще бъде инсталиран по бъдещия път 2 между Оризово и
Михайлово.
- В участъка Михайлово - Бургас ще бъдат инсталирани подземно два оптични
кабела, които в междугарията ще бъдат положени в изкопи от двете страни
на железния път, а в гарите – в тръбоканалната мрежа.
В направеният изкоп за подземно полагане на оптичният кабел, ще се положат
две HDPE тръби, като втората остава свободна за бъдещо развитие. Оптичния кабел ще
излиза на всички гари и експлоатационни пунктове в участъка и на крайните точки на
оптични разпределители ODF. На прелезите (предстои премахването им) в междугарие
по проект е предвиден резерв от 50 м за бъдещо приложение на модерни системи за
видео наблюдение и дистанционното им управление.
В района на железопътен възел Пловдив ще се изгради реален оптичен пръстен,
като оптичният кабел се положи по трасето Пловдив – Филипово – Скутаре – сп.
Тракия – Пловдив. Целта е да се обхване трасето на бързите и пътнически влакове,
които минават по източната железопътна тангента Пловдив – Пловдив разпределителна
– Скутаре. В някои части от трасето (пероните на гара Пловдив и Филипово) има
канална мрежа, която ще се използва. В района на гарите Пловдив, Филипово, Скутаре
и Пловдив разпределителна се предвижда реконструкция на коловозните развития на
гарите.
От гара Скутаре до гара Бургас ще бъдат инсталирани два оптични кабела и
реализира реален оптичен ринг в този участък.
По Компонент 4 „Рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово“,
ще бъде изградено трасе с три броя HDPE тръби Ø 40. В двете тръби ще бъдат
изтеглени двата оптични кабела, третата остава резервна. В гарите Маноле, Белозем и
гара Оризово страна Белозем ще бъде изградена тръбна канална мрежа до помещенията
за сигнализация, телекоменикации, включително и до ОСП Белозем.
От гара Оризово до гара Михайлово по настоящия проект ще бъде инсталиран
един оптичен кабел въздушно по стълбовете на контактната мрежа.
От гара Михайлово до гара Бургас ще се изградят в междугарията две
независими трасета за двата оптични кабела с 2 бр. броя HDPE тръби O40.
Кабел с 12 бр. едномодови влакна се инсталира до Подстанция Чирпан и ПКМ
Чирпан.
В гара Стара Загора, кабелите се извеждат в сградата на главния
телекомуникационен възел Стара Загора – обслужващ югоизточната мрежа на НКЖИ.
ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД
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Сградата се намира източно, непосредствено до централна гара Стара Загора. В района
на перона кабелите ще бъдат изтеглени в съществуващата канална мрежа. В този
участъка от км 106+130 до км км 107+255 ще се изгради тръбна мрежа с 4 бр. тръби Ø
110 защитени с бетонов кожух и 17 бр. шахти. В тръбната мрежа ще бъде изтеглен и
кабела до административната сграда на жп участък Стара Загора.
В гарите Калояновец, Калитиново, Хан Аспарух, Нова Загора, Коньово, Безмер,
Ямбол, Завой, Стралджа и Церковски е предвидено изграждане на тръбна канална
мрежа в района на гарата, в която са предвидени тръби за изтегляне на оптичните
кабели до помещенията за телекомуникации. В района на гара Кермен кабелите ще
бъдат положени по две независими трасета. В районана гарите Нова Загора и Ямбол ще
се използва съществуващата тръбна мрежа между приемните здания.
От км 232+146 в района на гара Карнобат до сградата на АТЦ двете трасета се
обединяват. В този участък се предвижда изграждане на тръбна канална мрежа с 4 бр.
тръби Ø 110 защитени с бетонов кожух и 6 бр. шахти.
Във всички гари от участъка Стара Загора – Бургас до помещенията на новите
маршрутно компютърни централизации ще бъдат въведени по 6 (шест) броя оптични
влакна от двата кабела за връзка с диспечерската централизация в гара Пловдив.
В гарите Зимница и от Черноград до Бургас трасето е предвидено да премине по
новата тръбоканална мрежа на системата за сигнализация.
До тяговите подстанции Стара Загора, Нова Загора, Ямбол, Карнобат, Бургас
(намира се между РП Лозово и гара Владимир Павлов) и под районите по контактна
мрежа в същите гари се реализира отклонение от основния оптичен кабел чрез оптичен
кабел с 12 бр. едномодови влакна. Отклонение от основния оптичен кабел е предвидено
и при базовите станции за GSM–R разположени на междугарие на км 150+423, км
228+707 и км 252+290.
В гара Карнобат кабела ще излезе в сградата за телекомуникации, намираща се
на около 100 м от гарата.
В гара Бургас кабела ще се развие цялостно в помещението за телекомуникации
намиращо се на втория етаж в приемното здание на гарата.
Строителство
По проект трасето за оптичните кабели е в зоната на сервитута на НКЖИ и не се
налагат отчуждения за изграждането му.
Цялото разстояние на трасето по километража на железния път е 308 км. Общата
дължина на двата оптични кабела определена по идейния проект, като се отчетат
всички резерви, пресичания, влизания, отклонения и други е 680 км оптичен кабел.
Всички преминавания под железопътната линия и пресичания на пътища от
републиканската пътна мрежа се извършват само подземно със сондаж, на разстояние и
дълбочини съгласно Приложение № 6 към чл. 34, ал. 13 и чл. 131 на Наредба № 58 на
Министерството на транспорта. Сондажните шахти се разполагат на подходящи места в
зоната на отчуждение на железния път. Инсталира се обсадна метална тръба в
съответствие с чл. 87 на Наредба № 58 и в нея се прокарва HDPE тръбата.
До всички Подрайони по контактна мрежа, Подстанции, ОСП и GSM-R базови
станции на междугарие се предвижда отклонение от основния оптичен кабел или
отделен вътрешногаров оптичен кабел. Отклонение от оптичния кабел се прави и на
спирките в двупътните участъци с обезличенодвижение.
Трасето на оптичният кабел трябва да бъде маркирано и реперирано съгласно
изискванията на НАРЕДБА № 35 от 30.11.2012 г. за „Правилата и нормите за
проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни
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съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура“ (обн., ДВ, бр. 99 от 14.12.2012
г.).
 Изграждане на системи за сигнализация по жп линията Пловдив –
Бургас (ETCS ниво 1, версия 2.3.0d), идеен проект 2016 г.
Компонент 1 предвижда и изграждането на система ETCS ниво 1, версия 2.3.0d.
включващо следните дейности:
- цялостен демонтаж на пътното оборудване на системата за автоматична
локомотивна сигнализация тип JZG-703 в участъка гара Скутаре – гара Стара
Загора;
- демонтаж на всички бализи от системата ALTRACS BDZ в жп възел Пловдив
и участъка Стара Загора - Българово;
- доставка и монтаж на нови бализи (маркери, поставени между релсите) в
замяна на съществуващите бализи от системата ALTRACS BDZ;
- ревизирани на всички пътни кодиращи устройства (LEU) от системата
ALTRACS BDZ;
- демонтиране на неизправните LEU във възел Пловдив и монтиране на тяхно
място на изправни такива от участъка Стара Загора – Българово;
- използване на положените кабели и кутии за LEU в жп възел Пловдив и
участъка Стара Загора – Българово и монтиране на нова електроника за
системата ETCS ниво 1 версия 2.3.0d;
- създаване на нова база данни за ETCS ниво1, версия 2.3.0d за пътното
оборудване на съществуващата система ALTRACS BDZ версия 1.2.0.
Съществуващата система не може да мигрира към система ETCS ниво 1
версия 2.3.0d;
- техническо и работно проектиране;
- доставка и монтаж на пътно оборудване и кабели за системата ETCS ниво1,
версия 2.3.0d в участъка гара Скутаре – гара Стара Загора и гарите Завой,
Зимница, Черноград, Айтос, Българово;
- доставка на инструмент за зареждане на LEU и бализи;
- зареждане на LEU и бализи;
- статични тестове на телеграмите.
С внедряването на системата ETCS се намалява драстично вероятността за
подминаване на затворен влаков сигнал или превишаване на допустимата за влака
скорост. Оборудването, осигурява оперативна съвместимост, позволяваща влакове,
оборудвани с ETCS и GSM-R системи, доставени от различни производители, да се
движат безопасно и ефективно в участъка. Повишава се и техническата надеждност на
съоръженията поради очаквания малък брой на повредите, които са основният фактор
за нарушаване на графика за движение на влаковете. Модернизацията допринася и за
качествено обслужване на пътниците в гарите чрез осигуряване на информация в
реално време за разписанието на влаковете, направленията и връзките, както и на
свързаните с безопасността и сигурността на пътниците съобщения.
 Внедряване на гарови централизации в гарите от железопътния участък
Пловдив-Бургас, идеен проект 2015 и 2016 г.
Реализацията на Компонент 1 предвижда съоръжаването с маршрутно
компютърни централизации (МКЦ) на гарите: Калояновец; Калитиново; Хан Аспарух;
Нова Загора; Коньово; Безмер; Ямбол; Завой; Стралджа; Церковски, Бургас, Вл.
Павлов, РП „Лозово”, Долно Езерово, гара Дружба и гарите Черноград, Айтос и
Българово. С реализацията му се повишава сигурността и се подобрява управлението
ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД
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на влаковото движение. Дейностите, включени в обхвата на Компонент 1, са доставка,
монтаж и внедряване, тестове и въвеждане в експлоатация на маршрутно
компютърните централизации на гарите.
Планираните дейности засягат само характерни елементи на структурна
подсистема „Контрол, управление и сигнализация по железопътната линия“.
Предвижда се изпълнението на следните дейности:
• Осигурителна техника
- демонтаж на външното и вътрешно оборудване на съществуващите
маршрутно – релейни централизации
- доизграждане на тръбоканална мрежа с необходимия брой тръби и шахти за
изтегляне на кабелите за сигнализация
- доставка и полагане на кабели за новите съоръжения и за временните
пултове
- монтаж на нови светофори, стрелкови апарати, броячи на оси и кабелна
арматура;
- монтаж на вътрешното оборудване на маршрутно – компютърните
централизации в техническите помещения и в помещението при дежурния
ръководител по движението; монтаж на вътрешен репартитор и вътрешното
електрозахранване;
- Доставка машини и съоръжения за МКЦ, включително 5% резервно
оборудване;
- Обучение на персонала
- Доставка
на апаратура и оборудване за поддръжка на системите,
включително специални автомобили, оборудвани с апаратура.
• Отопление на железопътни стрелки
- преустройство на трафопостовете, съобразно новите мощности;
- изграждане на кабелните линии, монтаж на оборудването (ТРОС, КОС,
нагреватели за жп стрелки);
- доставка на кабели, машини и съоръжения;0
• Ремонт на технически помещения и сгради
- изграждане на нови помещения за сигнализация и телекомуникация в гара
Черноград;
- ремонт на помещенията в гарите Айтос и Българово;
- климатизация на помещенията;
- преустройство на електрическите инсталации в помещенията;
- монтаж на пожаро-известителни централи;
- ремонт на техническа сграда Айтос;
- ремонт на санитарни и битови помещения.
Предвиждат се следните мерки за привеждане на помещенията в годно за
експлоатация.
- Демонтаж на съществуващо оборудване;
- Полагане на армирана циментова замазка;
- Полагане на нова настилка от гранитогрес;
- Частично изчукване на мазилка по стената;
- Шпакловка н астени;
- Реставриране на стени и таван;
- Подмяна на входна врата с нова метална врата;
- Грундиране и боядисване на стени с блажна боя;
ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД
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- Полагане на цокъл от гранитогрес;
- Монтаж на окачен таван;
- Монтаж на климатична система.
 Компонент 2: „Премахване на прелези и изграждане на надлези/подлез за
железопътния участък Пловдив-Бургас“, идеен проект 2016 г.
Участък I от км 18+607 (Скутаре) до км 102+020 (Стара Загора)
Участък 2 – от км 115+115 (Калитиново) до км 260+921 (Айтос)
Предвижда се премахване на (закриване) 31 бр. съществуващи прелеза. На тяхно
място (или в близост до съществуващите прелези) е предвидено да се изградят следните
видове съоръжения – 30 броя:
Подобект
101
102
103
104
105
106
115
116
117
118

Тип съоръжение
Надлез
Надлез
Надлез
Надлез
Надлез
Надлез
Надлез
Надлез
Надлез
Надлез

213

Подлез

214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

Надлез
Надлез
Надлез
Надлез
Надлез
Надлез
Надлез
Пасарелка
Надлез
Надлез
Надлез
Надлез
Надлез
Надлез
Надлез
Надлез
Надлез
Надлез
Надлез
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km
18+607
21+890
23+800
26+306
32+000
39+092
85+083
92+958
97+617
100+113
114+729
(115+115)
119+450
124+657
127+805
134+350
145+787
151+770
158+777
160+300
171+620
187+590
192+625
219+390
222+220
230+320
241+285
244+619
248+202
253+520
260+921

Вид на пътя
републикански път
улица
селскостопански
селскостопански
улица
общински път
общински път
общински път
общински път
улица

№ път
път III-565

Път SZR2006
Път SZR1190
Път SZR1183
Път SZR2175

общински път

SZR1185

общински път
републикански път
селскостопански
селскостопански
селскостопански
общински път
селскостопански

SZR1181
III-5701

общински път
селскостопански
републикански път
общински път
селскостопански
селскостопански
селскостопански
общински път
селскостопански
общински път
общински път

JAM3093
III-5305
BGS2063

BGS1002
BGS1003
BGS2007
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Общо съоръжения:
Пътни надлези –
Пътни подлези –
Пешеходни надлези -

28 бр.;
1 бр.;
1 бр.

- Участък I от км 18+607 (Скутаре) до км 102+020 (Стара Загора) разглеждат се общо 22 пресичания на едно ниво- прелези.
- Надлез на км 18+607 (между Скутаре и Маноле)
Подобектът се намира източно от с. Скутаре, където жп линията пресича
републикански път III-565 Скутаре – Маноле при км 5+450. Ситуационното
разположение на съществуващия прелез (извън населено място), позволява
разработване на пътна варианта с надлез.
- Надлез на км 21+890 – с. Маноле
Подобектът се намира в западната част на с. Маноле. Той е проектиран като
алтернатива на двата съществуващи прелеза в селото, намиращи се съответно на км
21+720 и на км 22+739. В участъка жп линията се развива в ситуационна права, като
навлиза в с. Маноле между път III-565 Скутаре-Маноле и улица разположена в южната
част на селото. Разработената пътна варианта се отделя от съществуващата улица,
отправя се на север, пресича жп линията под ъгъл 100gr. и се включва в път III-565 с
кръстовище при км 8+650.
Предвидено е в зоната на високи над 3.0 м насипи, в края на тротоара, да се
изпълни предпазен парапет h=1.10 m, като продължение на предвидения такъв върху
надлеза.
- Надлез на км 23+800 – междугарие Маноле - Белозем
Подобектът се намира източно от с. Маноле където жп линията пресича
селскостопански път при км 23+800. В зоната на пресичане, жп линията се развива в
права. Пътната варианта се отделя от съществуващия селскостопански път, отправя се
на север и пресича жп линията под ъгъл 100 gr. Дължината на вариантата е 467 м.
- Надлез на км 26+306 – междугарие Маноле - Белозем
Подобектът се намира източно от с. Маноле където жп линията пресича
селскостопански път при км 26+306. В зоната на пресичане, жп линията се развива в
права. Пътната варианта се отделя от съществуващия селскостопански път, пресича жп
линията в права под ъгъл 100 gr и се отправя на север към с. Манолско Конаре.
Дължината на вариантата е 520 м. Нивелетното решение е направено за приетата
проектна скорост V=40 км/ч.
- Надлез на км 32+000 – с. Белозем
Подобектът се намира в западната част на с. Белозем. Той е проектиран като
алтернатива на съществуващия прелез при км 32+905. В района на пресичане, жп
линията се развива в ситуационна права, като навлиза в с. Белозем успоредно на път III565. Разработената пътна варианта се отделя от улица разположена в южната част на
селото, като нейно продължение, отправя се на север, пресича жп линията с права под
ъгъл 100gr, след което се включва с кръстовище в път III-565 при км 21+800.
Дължината на вариантата е 531 м.
Около км 0+180, пътната варианта се пресича косо от отводнителен канал.
- Надлез при км 39+092 (Опълченец – страна Белозем)
Подобектът се намира южно от с. Опълченец, където при км39+092 жп линията
пресича общински път SZR 2006 „Мирово – Опълченец”. В района на пресичане жп
линията се развива в ситуационна права. Разработената пътна варианта първоначално
следва трасето на общинския път, след което се отправя на северо-изток, пресича жп
ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД
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линията под ъгъл 100 gr и отново се включва в трасето на общинския път, преди
навлизането му в подлеза под АМ „Тракия” (при км159+270). Дължината на вариантата
е 575 м.
- Надлез при км 85+083 (Михайлово – страна Калояновец)
Подобектът се намира източно от с. Михайлово, където при км 85+083 жп
линията пресича общински път SZR 1190 „Калояновец – Ловец – Михайлово”.
Ситуационно, в района на пресичане жп линията се развива в хоризонтална крива с
много голям радиус. Разработената пътна варианта първоначално следва трасето на
общиския път, след което се отправя на изток, пресича жп линията в права под ъгъл
100gr, и отново се включва в трасето на общинския път. Дължината на вариантата е 599
м.
- Надлез при км 92+598 – с. Калояновец
Подобектът се намира в западната част на с. Калояновец, където жп линията
пресича общински път SZR 1193(път II-66 – път SZR 1177), съвпадащ с улица в селото,
при км 92+598. В района на пресичане жп линията се развива в ситуационна права,
навлиза в с. Калояновец от запад и пресича общинския път. Разработената пътна
варианта се отделя от улица (общински път SZR 1193) разположена в западната част на
селото, като нейно продължение, отправя се на северо-запад, пресича жп линията под
ъгъл 100gr, заобикаля поделението от север и се включва в общинския път с
кръстовище. Дължината на вариантата е 692 м.
- Надлез при км 97+617 (с. Християново)
Подобектът се намира в източната част на с. Християново, където при км
97+617 жп линията пресича общински път SZR 2175 „Памукчии – Християново”. В
района на пресичане жп линията се развива в ситуационна права. Разработената пътна
варианта първоначално следва трасето на улица в северната част на с. Християново
(съвпада с общинския път SZR 2175), след което се отправя на изток, пресича, реката и
жп линията в хоризонтална крива с радиус R=270 м, с косота 119gr, и отново се
включва в трасето на общинския път. Дължината на вариантата е 482 м.
- Надлез при км 100+113 (с. Еленино - улица към общински път SZR1190)
Подобектът се намира в източния край на с. Еленино, където при км 10+175 жп
линията пресича улица, която се свързва с общински път SZR 1190 „Стара ЗагораХристияново”. В района на пресичането, жп линията се развива в ситуационна права.
Разработената пътна варианта се отделя от улица разположена в източния край на
селото, отправя се на запад, пресича жп линията с права под ъгъл 100gr и се включва
отново в улицата, непосредствено преди съществуващото кръстовище с общински път
SZR 1190. Дължината на вариантата е 590 м.
Участък 2 – от км 115+115/Калитиново/ до км 260+921/Айтос/ се
разглеждат общо 20 пресичания на едно ниво.
Подлез при км 114+729/(115+115) (Калитиново)
Разглежданият подобект се намира откъм северната страна на Калитиново,
където жп линията пресича общински път SZR1185. Проектната скорост е Vпр = 50
км/ч до км 0+500, а след това Vпр=30 км/ч. Дължината на новопроектирания участък е
719.36 м и се преминава и под пътят на юг. Габаритът е Г8 - 2 пътни ленти х 3.00 м и 2
банкета х 1.00 м. Общата дължина на участъка е 587.40 м. Максималният използван
надлъжен наклон е 6.5%.
- Надлез на км 119+450 (Горно Ботево)
Разглежданият подобект се намира северозападно от Горно Ботево между
Калитиново и Плоска могила, където жп линията пресича общински път SZR1181.

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД

19

Нетехническо резюме на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за

„Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2”

Пътят е с габарит Г8 – 2 пътни ленти х 3.00 м и 2 банкета х 1.00 м /затревени/. Приета е
проектна скорост Vпр=50 км/ч.
- Надлез 124+657 (Хан Аспарухово)
Разглежданият подобект се намира североизточно от Хан Аспарухово.
Пресичането е с републикански път – третокласен № 5701. Пътя е с габарит Г9 - 2
пътни ленти х 3.25м и 2 банкета х 1.25м. Приета е проектна скорост Vпр=50 км/ч за
участъка, който попада в регулация, и Vпр=60 км/ч за участъка извън регулация.
- Надлез 127+805 (Събрано)
Разглежданият подобект се намира между гарите Хан Аспарухово и Нова Загора.
Пресичането е със селскостопански път, който от северната страна е полски, а от
южната е с трошенокаменна настилка. Широчината на пътя е средно 4.00 м, а
прелезната настилка е 5.50 м. Жп прелезът е IV-та категория, видът на прелеза е местен,
разположен е в прав участък, като се пресича 1 коловоз под ъгъл 100g (90о). Приетата
проектна скорост е Vпр=30 км/ч.
- Надлез 134+350 (Стоил Войвода)
Разглежданият подобект се намира между гарите Хан Аспарухово и Нова Загора
и представлява пресичане с черен път /селскостопански път/. Широчината на пътя е
средно 4.50 м, а прелезната настилка е 5.00 м. ЖП прелезът е IV-та категория, вида на
прелеза е местен, разположен е в прав участък, като се пресича 1 коловоз под ъгъл
100gr (90о). Приетата проектна скорост е Vпр=40 км/ч.
- Надлез 145+787 (Съдиево)
Разглежданият подобект се намира южно от Съдиево, между гарите Нова Загора
и Коньово. Пресичането е със селскостопански път /черен път/. Габаритът на пътя е
средно 4.50 м, а прелезната настилка е с широчина 7 м. ЖП прелезът е IV-та категория,
видът на прелеза е местен, пресича се 1 коловоз под ъгъл 100g (90о). Пътят при самото
пресичане на прелеза е в прав участък, но преди и след прелеза преминава в криви.
Приетата проектна скорост е Vпр=40 км/ч.
- Надлез 151+770 (Коньово)
Разглежданият подобект се намира югозападно от Коньово /междугарие
Коньово – Кермен/. Пресичането е с общински път – четвъртокласен № 55505 с габарит
Г8 - 2 пътни ленти х 3.00 м и 2 банкета х 1.00 м. Настилката на места е трошенокаменна
/баластра/, на места има следи от полаган асфалт, който в момента е изровен. Прелезът
е IV-та категория, вида на прелеза е местен, пресича се 1 коловоз под ъгъл 100g (90о).
Пътят откъм населеното място преминава от права в крива. Настилката на прелеза е
бетонова с широчина 5 м. Новопроектираното трасе отговаря на проектна скорост
Vпр=40 км/ч.
- Надлез на км 158+777 (Кермен)
Подобектът се намира западно от Кермен /междугарие Коньово – Кермен/.
Пресичането е със селскостопански път с габарит средно 5.50 м, като в момента
прелезът е закрит и не се минава през жп линията. Настилката на пътя около жп
линията е трошенокаменна /баластра/, на места пътят е черен. Прелезът е IV-та
категория, вида на прелеза е местен, пресича се 1 коловоз под ъгъл 100g (90о).
ЖП линията в момента в този участък е в ремонт.
- Пасарелка на км 160+300 (Кермен)
Подобектът се намира в югоизточната част на Кермен /междугарие Коньово –
Кермен/. Пресичането е с улица с 2 пътни ленти с широчина 3.00 м.
Предвижда се премахне пресичането на едно ниво и на мястото на жп прелеза да
се изгради пешеходна пасарелка, а автомобилното движение да се пренасочи източно
от жп прелеза по съществуващия в близост надлез. Размерите на пасарелката ще се
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решат съгласно действащите към момента изисквания на ТСОС „Лица с намалена
подвижност”.
Фактът, че източно от този жп прелез в близост има построен надлез над ЖП
линията при пресичането с третокласния път №6601, както и притеснените условия
в градска среда на този километър, правят неоправдано проектирането на надлез на
мястото на този прелез. Надлез има предвиден по проект и в западния край на града –
Подобект 20: прелез на км 158+777 (Кермен).
Мястото на пасарелката (до ул. Никола Вапцаров) се запазва, непосредствено до
съществуващия прелез, който ще се закрие. Местоположението на пешеходния надлез е
по-близо до гарата и е осигурена възможност за бъдещо удвояване. Пасарелката е
разработена в два варианта – открито и покрито съоръжение.
- Надлез на км 171+620 (Безмер)
Подобектът се намира югозападно от Безмер, между гарите Кермен – Безмер.
Пресичането е с общински път JAM3093. Габаритът е Г8 - 2 пътни ленти х 3.00 м и 2
банкета х 1.00 м в обхвата на прелеза, а в останалата част се преоформя в Г9 - 2 пътни
ленти х 3.25 м и 2 банкета х 1.25 м. В района има ВиК пресичания /тръбоканална
мрежа/ и пресичания на оптични кабели на военната база в близост. Има и 2
съществуващи водостока. Забелязано е и заблатено място.
- Надлез на км 187+590 (Кабиле)
Подобектът се намира източно от Кабиле, между гарите Ямбол и Завой /местен
път между село Кабиле, гр. Ямбол и местността „Ормана”/. При самото пресичане на
прелеза пътят е черен с габарит средно 5.0 м с трошенокаменна настилка. Настилката
на 20 м от крайната релса е асфалт, който в момента е силно разрушен, а настилката
при прелеза е бетонова.
В ситуационно отношение проектната ос на пътя не се измества, запазва се
направлението по посока гр. Ямбол. Общата дължина на новопроектирания участък е
479.38 м.
- Надлез на км 192+625 (Завой)
Подобектът се намира югоизточно от Завой между селища Завой и Веселиново.
Пресичането е с републикански път – третокласен III №5305 с габарит Г9 - 2 пътни
ленти х 3.25 м и 2 банкета х 1.25 м. Асфалтобетоновата настилка е в добро общо
състояние. Съществуващата прелезна настилка е дървена.
В ситуационно отношение пътят е проектиран на база КВС и се запазва в права,
като стремежът за разглеждания участък е за максимално съвпадане на новата проектна
ос със съществуващата. Общата дължина на новопроектирания участък от път III-5305
е 598.29 м. Запазен е съществуващият габарит Г9 - 2 пътни ленти х 3.25 м и 2 банкета х
1.25 м.
Селскостопанският път, който се пада след прелеза и понастоящем пресича
третокласния път на ниво, следва да се измести ситуационно и да се включи към III
5305 като триклонно кръстовище /при км 0+503.26/.
Проектираното триклонно кръстовище осигурява достъп до имотите, попадащи
в „триъгълника“ между АМ “Тракия“, жп линията и път III-5305, както и от другата
страна на път III-5305. Ако се разгледа по-голяма площ около пресичането се вижда
необходимостта от такова заустване, за да не се прекъсва достъпът от с. Завой и
имотите от тази страна (северозападната) на ЖП линията до тези от другата страна
(югоизточната). Следва да се отбележи, че такова заустване съществува и в момента (и
то като четириклонно кръстовище), както е установено от огледа на място, а и от КВС.
В съоръжението има предвиден отделен отвор за селскостопански път,
успореден на железния път (от югоизточната страна), както е и по КВС.
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На км 0+022.41 от ляво по растящия километраж е предвидено заустване на СС
път, който е съществуващ в момента.
- Надлез на км 219+390 (в района на гара Церковски).
Подобектът се намира северозападно от Церковски /до яз. Цанко Церковски/.
Пресичането е с общински път BGS2063 с габарит Г8 - 2 пътни ленти х 3.00 м и 2
банкета х 1.00 м. Автомобилният път пресича три коловоза – Път 1 и Път 2 от жп
линията Пловдив – Бургас и индустриален клон за Винпром „Карнобат“.
За осигуряване на достъп до входа на Винпром „Карнобат“ при км 0+350 са
предвидени два еднопосочни локала, успоредни на главното направение, като първият е
по-дълъг и продъжава до имотите, разположени от северната страна на линията.
- Надлез на км 222+220 (Церковски)
Подобектът се намира северозападно от Карнобат, между гарите Церковски и
Карнобат Запад. Пресичането е с местен път /черен/ в землището на с. Церковски с
широчина средно 5.00 м. ЖП прелезът е IV-та категория, пресича се 1 коловоз под ъгъл
100g (90º).
Дължината на проектния участък е 491.56 м, като поради сериозното
разминаване между заснетото положение на селскостопанския път и КВС е необходимо
„удължаване“ на оста преди км 0+000.00 с 209 м и след км 0+491.56 с 104 м.
- Надлез на км 230+320 (Карнобат)
Подобектът се намира северозападно от Карнобат, между гарите Церковски и
Карнобат Запад. Пресичането е с местен път /черен/ с широчина 5.00 м. ЖП прелезът е
IV-та категория, пресичат се 2 коловоза под ъгъл 100g (90º).
- Надлез на км 241+285 (Кликач)
Подобектът се намира северно от село Кликач, между гарите Карнобат и
Черноград. Пресичането е с местен път /черен/ с трошенокаменна настилка със средна
ширина 4.50 м и банкети х 1.00 м. ЖП прелезът е IV-та категория, разположен е в прав
участък като се пресичат 2 коловоза под ъгъл 100g (90º).
- Надлез на км 244+619 (Черноград)
Подобектът се намира северозападно от Черноград, между гарите Черноград и
Айтос. Пресичането е с общински път BGS1002 между селища Тополица и Черноград,
габарит Г8 - 2 пътни ленти х 3.00 м и 2 банкета х 1.00 м.
- Надлез на км 248+202 (Тополица)
Подобектът се намира югоизточно от Тополица /сп. Тополица/ между гари
Черноград и Айтос. Пресичането е с местен път /черен/ с трошенокаменна настилка с
широчина 5.00 м, който в посока селото преминава в асфалтов.
- Надлез на км 253+520 (Поляново)
Подобектът се намира североизточно от Поляново. Пресичането е с общински
път BGS 1003 с габарит Г8 - 2 пътни ленти х 3.00 м и 2 банкета х 1.00 м.
Разработеният вариант на новопроектираното трасе е с габарит Г8 - 2 пътни
ленти х 3.00 м и 2 банкета х 1.00 м.
- Надлез на км 260+921 (Айтос)
Подобектът се намира между гр. Айтос и с. Малка Поляна на VIII-ма жп линия.
Категорията му е четвърта и пресичането е с общински път BGS2007 с нестандартен
габарит - 1 пътна лента х 4.50 м и 2 банкета х 1.50 м.
Дължината на участъка е 620 м. Разработеният вариант на новопроектираното
трасе е с габарит Г8 - 2 пътни ленти х 3.00 м и 2 банкета х 1.00 м.
Изместеният второстепенен СС път в отвора на надлеза, успореден на жп
линията, е с дължина 56.91 м и габарит 1 пътно платно х 3.00 м и 2 банкета х 1.00 м.
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Настилката е трошенокаменна с дебелина 20 см и повърхностен защитен пласт
от дребнозърнести фракции 2 см. Изместването е с оглед осигуряване на достъп до
имотите по КВС.
След изграждането на предвидените надлези/подлез ще се пристъпи към
изолиране на прелезите: демонтаж на съоръжения на електрическите бариери. Ще
бъдат демонтирани: бариерни механизми; шосейни светофари; заземления; апаратура в
шкафа за управление на прелеза и шкафа. Цялата демонтирана апаратура ще бъде
предадена за съхранение в складовете на ССТ – Пловдив.

Компонент 3: „Изграждане на защитен лесопояс в междугарието
Черноград - Айтос”, работен проект 2015 г.
Участък I - oт км 244+060.00 до км 244+760.00, с дължина L=700 м
Участък II - от км 245+365.00 до км 246+390.00, с дължина L=1025 м
В разглежданите участъци е прието разстояние на снегозащитния пояс 20 м,
което отговаря и на препоръките защитните съоръжения да бъдат на разстояние 10-12
пъти повече от височината им. Ширината на пояса е приета 8 м, съгласно
препоръчителните 4 м при отстояние на пояса 15 м, и 9 м при отстояние 30 м. Изгражда
се успоредно на жп линията, на отстояние 20 м от оста й, по цялата дължина на трасето.
Конструкцията на пояса е с нарастваща височина от посоката на вятъра и рязко
снижаване от страна на железния път.
Това ще се постигне чрез засаждане на храсти от страната на вятъра и дървета от
страна на железния път. Поясът ще бъде изграден чрез засаждане на два реда дървета с
храсти между тях и три реда храсти с низходяща височина. Редовете дървета ще бъдат
засаждани на разстояние 3 м едно от друго, а храстите – на 1.5 м. Разстоянието между
редовете е 2 м, което ще осигурява по-доброто им развитие и по-удобен достъп за
поддържането им. Преди засаждането на дърветата и храстите ще се извърши
разораване и брануване по цялата дължина на пояса и ширина 9 м. Засаждането на
дърветата ще се извърши с 3-6 годишни фиданки в дупки 50/50/50, а на храстите - с 3
годишни в дупки 40/40/40. Видовият състав е подбран съобразно местните условия,
височината и гъстотата на короната. За отглеждане на насажденията е предвидено 10
кратно поливане с 10 л/бр. вода и двукратно окопаване на фиданките.
На 3 места в участък I е предвидено прекъсване на пояса (за прокари) за
осигуряване преминаването на хора, машини и животни. За участък II се предвиждат 4
прокара. На тези места от страна на железния път, пояса от храсти сменя посоката си на
разстояние 4-5 м.
За подобряване на отводняването и намаляване на водния приток към канавката
тип ЕКТ 200/50, между нея и снегозащитния пояс се предвижда изграждане на
допълнителен предпазен канал. Изгражда се по цялата дължина на участъка, като оста
му следва успоредно оста на жп линията и е на разстояние 17 м. Дълбочината на канала
е 0.95 м.
 Компонент 4: „Рехабилитация на железопътен участък Скутаре –
Оризово”, работен проект 2017 г.
Рехабилитацията на железопътен участък „Скутаре - Оризово”, обхваща участък
от km 16+905 до km 43+030.
Участъкът е разделен на следните подучасъци:
•
Участък Скутаре - Маноле - от km 16+905 до km 21+730;
•
Гара Маноле - от km 21+730 до km 22+663;
•
Участък Маноле-Белозем - от km 21+730 до km 31+875;
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•
Гара Белозем - от km 31+875 до km 32+879;
•
Участък Белозем - Оризово - от km 32+879 до km 43+030.
Проектното решение в участъка е за единична електрифицирана железопътна
линия, като са постигнати следните проектни параметри:

Предвидена е рехабилитация на техническите сгради и помещения, поетапно
изпълнение на гарите и временна осигурителна техника.
Предвидена е рехабилитация и модернизация на приемните здания,
техническите сгради за МРЦ, санитарните възли и стрелочни кабини в гарите.
Подновяването на железният път предвижда отмествания на места на проектната
ос спрямо съществуващата с до 150 см, като не се нарушава целостта на сервитута.
Включва следните видове основни работи: Демонтиране на релсо-траверсовата скара с
релси S 49 и траверси Ст 4 или дървени траверси, превоз до база за разкомплектоване и
подреждане на материалите; Събиране, натоварване и превоз на депо на трошения
чакъл от съществуващата баластова призма; Изпълнение на нови канавки покрай
железния път; Полагане на армираща мрежа и сепариращ геотекстил; Полагане и
уплътняване на защитен пласт с дебелина 0.30 м; Доставка и полагане на нова релсотраверсова скара с релси Е60 кг/м, бетонови траверси и еластично скрепление –
подготвени за безнаставов релсов път; Доставка на нов баласт, полагане, повдигане и
подбиване на релсовия път до проектни ос и ниво. Огазване на железния път и
планировка на баластовата призма;
Подновяването на железния път в разглежданите гари включва следните видове
работи: Демонтиране на релсо-траверсовата скара с релси S 49 и траверси Ст 4 или
дървени траверси; Събиране, натоварване и превоз на депо на трошения чакъл от
съществуващата баластова призма; Изкопи и насипи до достигане на проектни коти и
наклони; Изграждане на дренажна система; Полагане на армираща мрежа и сепариращ
геотекстил; Полагане и уплътняване на защитен пласт с дебелина 0.30 м; Доставка и
полагане на нови жп стрелки и нова релсо-траверсова скара с релси UIC 60 кг/м.,
бетонови траверси и еластично скрепление – подготвени за безнаставов релсов път;
Доставка на нов баласт, полагане, повдигане и подбиване на релсовия път до проектни
ос и ниво. Огазване на железния път и планировка на баластовата призма; Изпълнение
на засипка покрай коловоза за осигуряване на маневрени пътеки.
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 Участък – Скутаре-Маноле.
Спрямо установеното цялостно километриране за проекта, участъка обхваща
открит път с дължина L=4 840 m от НС1 (16+894.22) в гара Скутаре до НС2
(km 21+734.65) в гара Маноле.
Параметрите на хоризонталните елементи осигуряват проектна скорост от
120 km. Радиусите на Криви № 3,4 и 5 налагат ограничаване на проектната скорост до
90 km/h.
Прелези
В участъка има 3 прелеза – при спирка Опълченец на km 16+971.77 и на km
18+607.55 и на km 21+685.06. За трите прелеза проектът предвижда поставяне на нова
еластична прелезна настилка. Предвидено е отводняването на земното платно в зоната
на прелезите с дренажни системи.
Прелез на km 16+971.77
Съществуващо положение
Пресичането на жп линията с местен път е в непосредствена близост до входната
гърловина на гара Скутаре. Железопътната линия е в права. Прелезната настилка е
еластична за релси тип 49.
Проектно положение
Проектната разработка по част железен път предвижда подмяна на
съществуващата прелезна настилка и замяната ѝ с еластична прелезна настилка за
релси тип 60. Предвидена е дренажна система за отводняването на прелеза.
По проект Компонент 2 - този прелез се предвижда да бъде закрит, а след
гара Скутаре да се изгради пътен надлез.
Прелез на km 18+607.55
Съществуващо положение
Жп линията и път III-565 се пресичат на едно ниво при km 18+607.55.
Железопътната линия е в права. Прелезната настилка е еластична за релси тип 49.
Проектно положение
Проектната разработка по част железен път предвижда подмяна на
съществуващата прелезна настилка и замяната ѝ с еластична прелезна настилка за
релси тип 60. Предвидена е дренажна система за отводняването на прелеза.
По проект Компонент 2 - този прелез се предвижда да бъде закрит, а на негово
място да се изгради пътен надлез (описан по-горе в Компонент 2).
Прелез на km 21+685.06
Съществуващо положение
Пресичането на жп линията с местен път е в непосредствена близост до входната
гърловина на гара Маноле. Железопътната линия е в преходна крива. Прелезната
настилка е еластична за релси тип 49.
Проектно положение
Проектната разработка по част железен път предвижда подмяна на
съществуващата прелезна настилка и замяната ѝ с еластична прелезна настилка за
релси тип 60. Предвидена е дренажна система за отводняването на прелеза.
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По проект Компонент 2 - този прелез се предвижда да бъде закрит, като на km
21+890 да се изгради пътен надлез (описан по-горе в Компонент 2).
Големи съоръжения
- Мост на км 21+204;
- Стоманобетонната подпорна стена от км 21+232.04 до км 21+478.07
Малки съоръжения: Водосток на км 17+015.72; Водосток на км 17+738.07;
Водосток на км 18+343.07; Водосток на км 19+998.01; Водосток на км 20+594.08
 Гара Маноле - от km 21+730 до km 22+663
Спрямо установеното цялостно километриране за проекта, участъка обхваща
коловозното развитие в гара Маноле, като дължината по текущия път е L=928 m от НС2
(km 21+734.65) до НС1 km 22+662.72.
Коловозно развитие
Решението осигурява изискваната по техническа спецификация проектна
скорост по главен Коловоз 1 Vпр=120 км/ч и Vпр=40 км/ч по второстепенен Коловоз 2.
Съществуващо коловозно развитие
Съществуващото коловозно развитие е от 3 коловоза:
- Коловоз 1 –глух – релси тип 41, траверси СТ3;
- Главен Коловоз 2 – текущ път - релси тип S49, траверси СТ4;
- Второстепенен Коловоз 3 - релси тип S49, траверси СТ4.
Съществуващите стрелки са тип S49 - 1:9-300 на дървени траверси.
Ново коловозно развитие
Работният проект предвижда демонтаж на съществуващите коловози и
изграждане на ново коловозно развитие, което включва следните коловози:
- Главен Коловоз 1 - Lпол= 825 м - Vпр=120 km/ч (горно строене тип 60 E1);
- Второстепенен Коловоз 2 - Lпол=750 м - Vпр=40 km/ч (горно строене тип
S49);
- Предпазен Коловоз 1 – L=50м (горно строене тип S49);
- Предпазен Коловоз 2 – L=50м (горно строене тип S49).
При новото коловозно развитие не се предвижда възстановяване на
съществуващ Коловоз 1, поради което е променена номерацията на коловозите.
Разстоянието между осите на Коловоз 1 и Коловоз 2 е 6.20 м.
На главния Коловоз 1 се предвижда полагане две стрелки тип 60Е1 – 1:9-300.
Предвижда се изграждане на два предпазни коловоза в двете гърловини на
гарата с дължина 50 m мерена от начало стрелка. Това налага поставянето на още две
стрелки тип S49-1:9-300.
Перони
Предвижда се разрушаване на съществуващите перони № 2 и № 3. На мястото на
демонтирания Коловоз 1 се изгражда нов Перон № 1 с дължина L=100 m, a в дясно на
Коловоз 2 ще бъде изграден нов Перон № 2 с дължина L=100 m.
Пероните имат следните основни параметри.
- дължина L=100 m от km 21+986 до km 22+086
- ширина 3.0 m
- височина на горен ръб перонен елемент над глава релса 550 mm
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-

Хоризонтално разстояние от ос коловоз до най-близката част на перона 1750
mm:

Пресичания
При новото геометрично решение са осигурени необходимите нормативни
габаритни отстояния. Отразено е проектното положение за новия автомобилен надлез
на км 21+890.
Отводняване
За отводняването на земното платно е предвиден дренаж разположен между
Коловоз 1 и Коловоз 2 с обща дължина L= 985 м от PVC тръби ø 200 (L=317 m) и PVC ø
300 (L=668 m). Предвижда се преминаване на дренажа през фундаментите на
стълбовете от контактна мрежа, като са разработени фундаменти, който позволяват
преминаването на тръбите.
 Участък Маноле-Белозем - от km 21+730 до km 31+875
В междугарието Маноле - Белозем жп линията е единична електрифицирана с
дължина 9 278.43 м от НС1 на гара Маноле – км 22+596.89 до НС2 на гара Белозем на
км 31+875.32.
Решение в план
Запазено е направлението на правата по текущия път от гара Маноле.
Проектната ос по Работен проект се отмества надясно до 23.9 см. Задигането е 6 см в
налото и 8 см в края на съоръжението. Правата между крива №1 и крива №2 се запазва.
Втората хоризонтална крива е с променени радиус и дължини на преходните
криви. Дължината на преходните криви е намалена до дължина, равна на нормалната,
радиусът е увеличен с 15 м с цел, оптимално разположение на железния път върху
съществуващия насип.
Мостът на км 31+149.36 (система ТРОГ) е негабаритен на съществуващо
положение, като жп линия е разположена диагонално на оста му. Нарушен е габаритът
в началната лява и крайната дясна точки. По Работен проект завъртането на оста е
наляво, като остава диагонално разположена, но е симетрична и се спазва габарит 1
CM-2, като минималното отстояние до конструкцията е 1.725 м – еднакво в първата
лява и последната дясна точка на връхната конструкция.
Кривата преди гара Белозем (от км 31+552.80 до км 31+856.10), където
Техническия проект предвижда отместване спрямо съществуващата жп линия повече
от 130 см е подобрена в Работния проект, като са запазени стойността на радиуса и
дължините на преходните криви. Отместването към центъра на кривата се намалява на
по-малко от 100 см, за сметка на отместване около 30 см в ляво преди кривата.
С тези промени се постигат следните подобрения:
Максималното хоризонтално отместване се намалява от 130 см до 98 см, което е
благоприятно за запазване на съществуващото земно платно и съществуващите
водостоци;
Хоризонталното разстояние от НПК на последната крива в междугарието до НС
2 се увеличава от 15.40 м на 19.25 м.
Пресичания
Прелез на км 22+700.98
Прелезът е съществуващ и се намира на територията на село Маноле на км
22+700.98 по километража на жп линия, на улица „Пета”, която e с асфалтова настилка.
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Настилката на прелеза е от стоманобетонни плочи. Проектът предвижда тя да се
демонтира и на нейно място да се постави нова еластична настилка за релси тип UIC
60. Заменя се и съществуващият пътен светофар с нов. Всички останали съществуващи
прелезни съоръжения, като: еластични огради, габаритни рамки, бетонни направляващи
стълбчета и т.н. се запазват.
За осигуряване на възможност за преминаване на пътни превозни средства през
прелеза по време на ремонта се предвижда СМР да се извършат на 2 етапа. Първи етап затваряне на западната пътна лента на улицата, (затваряне на половината жп прелез) и
насочване на движението по източната лента, където то ще се извършва двупосочно с
изчакване. Втори етап – прехвърляне на движението по ремонтираната западна лента
(където то ще се извършва двупосочно с изчакване) и затваряне за ремонт на източната
пътна лента.
Проектът предвижда ремонтни дейности и по улици „37-ма“ и „44-та“. Улица
„37-ма“ се намира от северната страна на жп прелез и е с широчина на пътното платно
варираща от 4.30 до 5.00 м. Улица „44-та“ се намира от южната страна на жп прелез и е
с широчина на пътното платно варираща от 6.00 до 7.00м. На двете улици е предвидено
изграждането на тротоари и банкети, като точното им местоположение е представено в
графичната част на проекта.
След изграждане на пътен надлез на км 21+890, предвиден по Компонент 2,
прелеза ще бъде закрит.
Прелез на км 23+800.90
Прелезът е разположен на полски път без настилка. Настилката на прелеза е от
стоманобетонни плочи. Предвижда се тя да се демонтира и на нейно място да се
постави нова еластична настилка за релси тип UIC 60.
По проект Компонент 2 - този прелез се предвижда да бъде закрит, а на негово
място да се изгради пътен надлез (описан по-горе в Компонент 2).
Прелез на км 26+305.98
Прелезът на км 26+305.98 е разположен на полски път без настилка. Настилката
на прелеза е от стоманобетонни плочи. Предвижда се тя да се демонтира и на нейно
място да се постави нова еластична настилка за релси тип UIC 60.
По проект Компонент 2 - този прелез се предвижда да бъде закрит, а на негово
място да се изгради пътен надлез (описан по-горе в Компонент 2).
Отводняване
Водостоци
В междугарието има 14 водостока и четири стоманобетонови моста.
Състоянието на съоръженията не е добро. Някои от водостоците не изпълняват
функцията си за провеждане на водата встрани и далече от железния път. При
строителството на напоителните и отводнителни системи около железния път,
околният терен е променен. Функцията на някой от съществуващите водостоци се е
обезсмислила. Котите на вток и отток са по-ниско от прилежащия терен, задържат вода
и създават предпоставки за отслабване на жп линия. При решаване на отводняването на
железния път, проектантът е елиминирал тези водостоци, без това да пречи на
провеждането на водата чрез канавките и осигуряване на отводняването на земното
легло на железния път.
Водостоците, които подлежат на премахване
- Водосток VOD1 тръба ø 80 на км 24+040.10 затлачен при втока и оттока.
- Водосток VOD2 тръба ø 80 на км 24+372.66.
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- Водосток VOD7: съществуващ - плоча със св.отвор 0.80 м на км 27+855.15.
- ВодостокVOD9: на км 30+027.89 - съществуващ - тръба ø 60 с дължина 5.60 м,
удължен с плоча още 1.80 м.
- Водосток VOD12 на км 31+011.53 - съществуващ - плоча със светъл отвор 0.80
м. Съоръжението е с коти на втока и оттока по-ниски от околния терен с 1.5 м.
Създават се условия за задържане на водата и влошаване на състоянието на железния
път.
Водостоци № 7, 9 и 12 ще бъдат разрушени. Водостоци № 1 и 2 ще бъдат
рехабилитирани съобразно решението в техническия проект.
Канавки
Под баластовата призма е предвиден предпазен слой с дебелина 30 см. Това
налага понижаване на дъното на канавките под долния ръб на предпазния пласт.
Поради равнинния характер на терена отводняването на железния път е трудно
осъществимо.
Канавките се заустват в съществуващите водостоци и мостове. Само в единични
случаи се изливат при понижения на околния терен. Предвидените канавки са
облицовани. В зависимост от котите на ЗОП и терена са приети следните типове
облицовани канавки:
- монолитни Тип 1 – трапецовидно сечение с дълбочина 35 см;
- канавки Тип ЕКТ 200/50;
- монолитна Тип 2 с променлива дълбочина h=35-90 см.
Направено е хидравлично оразмеряване за доказване на пропускателната
способност на приетите профили съгласно „Техническите изисквания за железопътната
инфраструктура“.
Канавки са предвидени едностранно или двустранно на железния път, в
зависимост от посоката на понижение на терена и възможността за изливане на водите.
Пресичания с други инфраструктури
В междугарието железния път пресича три дюкера. При работа в зоните на
пресичанията, следва да се осигури представител на съответното дружество
експлоатиращо водопроводите и електропроводите, да се трасира точното
местоположение и дълбочина и да се работи при спазване на нормите за безопасна
работа.
Големи съоръжения: Мост при км 23+290; Мост при км 25+760; Мост при км
26+073.
Малки съоръжения: Водосток при км 24+040; Водосток при км 24+732;
Водосток при км 24+833; Водосток при км 24+961; Водосток при км 25+728.94;
Водосток при км 27+320; Водосток при км 27+376; Дюкер на при 27+574;
Водосток при км 27+855; Дюкер при км 28+593; Водосток при км 28+604;
Водосток при км 30+191; Прокар при км 30+378; Водосток при км 31+012;
Прокар при км 31+373; Водосток при км 31+390; Прокар при км 31+73.
 Гара Белозем - от km 31+875 до km 32+879
Съществуващо положение
Предмет на настоящият подучастък е жп гара Белозем. Тя е с 5 приемноотправни двустранно свързани коловоза. В гарата има два товаро-разтоварни коловоза.
За обслужване на пътниците има 3 пътнически перона. Настилката на пероните е
покритие от базалтови плочи.
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До първи коловоз от източната страна на приемното здание е разположена
едностранна рампа с дължина 50 м и ширина 10 м, и вагонна везна с товароподемност
120 тона.
От четната гърловина излиза жп клон, обслужваш фирмите „Джет” ООД, „Инса
Ойл” ЕООД, и „Газекспрес”. За маневрена дейност към клоновете се ползват 4-ти, 5-ти
и 6-ти приемно-отправни коловози на гара Белозем. Текущия път е коловоз 2, Който е
задигнат спрямо останалите коловози.
Съществуващите разстояния между коловози 2-ри и 3-ти и между 3-ти и 4-ти са
по-малки от нормативно изискваните. В нечетната гърловина на гарата има пътен
прелез, като разстоянието между ръба на настилката и стрелките е по-малко от 6 м.
Не е добро състоянието на железния път по ос и ниво. Като цяло
носимоспособността на земното платно не е достатъчна. Отводняването на участъка не
е добро – няма изградени дренажи.
Проектно решение
Решението е направено, оптимизирайки и допълвайки техническия проект с
нови нивелети по гаровите коловози, така че да бъде осъществимо решението в
рамките на пероните, приемното здание и пешеходната пътеката между коловозите.
Първи, четвърти и пети коловози са с частично променени нивелети в
преходните зони след гърловините за да може пешеходната пътека да удовлетворява
изискванията на Наредба №4/2009 г. за достъпна среда за лица в неравностойно
положение и надлъжният наклон на първи коловоз в рамките на вагонния кантар да
бъде в хоризонтала.
Решение в план
Съгласно Техническата спецификация, съществуващият Трети коловоз и трети
перон се разрушават и на тяхното място се предвижда направа на нов перон. Решението
на коловозното развитие е съобразено и с актуализираната сервитутна линия.
Проектиране са предпазни коловози в двете гърловини и елиминиране на
съществуващия Трети гаров коловоз. Всички предвидени предпазни коловози са с
дължини 54.70 м, мерени от началото на предпазната стрелка и включват дължината на
баластовата пирамида, служеща като отбивачка за осигуряване срещу маршрутно
подхлъзване.
Входната гърловина
Текущият път, сега Втори гаров коловоз е изцяло в права. Местоположението на
входната стрелка № 2 се измества на 88 см към открития път. Така разстоянието от
край стрелка № 2 до начало стрелка № 4 е 8.42 м, достатъчни за разполагане на дълги
траверси. Отстоянието от начало стрелка № 2 до НПК на хоризонталната крива в
междугарието е 19.28 м.
Северна страна
Предлаганото решение предвижда като предпазен да се ползва съществуващия
коловоз, обслужващ „ИНСА ОЙЛ“. Той е продължение на гаров коловоз с нов № 3 и с
качващ надлъжен наклон обратно на растящия километраж.
Хоризонталната крива след стрелка № 14 на Пети коловоз, който е приемноотправен за пътническо движение, е решена с радиус R=370 м. Така до края на
прилежащата стрелка № 14 остава отстояние 6.20 м.
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Южна страна
Проектът предвижда да се направи предпазен коловоз, продължение на Първи
гаров коловоз, който се свързва с текущия път чрез „Есова“ връзка от стрелки №№ 4 и
6. Работният проект предвижда запазване на местоположението на коловоз 1.
Изходна гърловина
Проектирането на предпазни коловози в рамките на сервитута и съобразявайки
се с местоположението на прелеза, изисква промяна на ситуационното разположение на
Първи и Пети гарови коловози. Поради това е разработено следното решение:
Северна страна
Новият предпазен коловоз следва приблизително направлението на
демонтирания Трети коловоз, като съществуващата стрелка № 7 се обръща и се поставя
по направление, съвпадащо с това на стрелка с нов № 9, а в отклонение - по оста на
новия предпазен коловоз.
Гаров коловоз с нов номер Пет е приемно-отправен за пътническо движение,
поради което се предвижда увеличаване на радиуса на хоризонталната крива до
стойност R=300 м за кривата от км 0+617.40 до км 0+650.70 по километража на Пети
коловоз. Решението на 5-ти коловоз - запазено е съществуващото му местоположение,
заради стрелка № 9 и предпазния коловоз.
Южна страна
При съществуващото положение на коловозното развитие прелезът на км
32+833.32 пресича два коловоза - Първи и Текущия път. Предпазен коловоз се
предвижда по направление на Първи гаров коловоз, като изходната стрелка № 1 и
образуващата с нея „Есова“ връзка стрелка № 3 се изтеглят 64 м напред в
междугарието. Началото на отклонителната стрелка № 3 към предпазния коловоз е на
6.00 м от прелезната настилка. Така прелезът пресича Първи и Втори гарови коловози
извън зоната на стрелките. Всички гарови коловози запазват приблизително
съществуващото си ситуационно положение. Предвидените отмествания в план
поставят главния и Трети коловози, които са разрукани, в права. Отместванията са
минимални – от 1.0 см до 3.0 см на Втори главен и 2.0 см до 4.8 см на Трети коловоз.
Максимални отмествания има в района на новия перон 3.0 см до 5.8 см на дължина 50
м на Втори коловоз.
Перони
Работният проект предвижда направа на нов трети перон на мястото на
демонтираните Трети коловоз и нов втори перон, след разрушаване на съществуващия
перон. Двата перона са в права и с дължини по 150 м.
Новият трети перон е полувисок (55 см над глава релса) с ширина 5.56 м и на
хоризонтално отстояние 1.75 м от проектните оси на главния коловоз и трети коловоз.
Перонната настилка ще бъде от бетонови плочи върху изравнителен слой пясък 7 см.
Новият втори перон е с постоянна ширина 2.48 м, на променливо хоризонтално
отстояние до Първи коловоз в граници от 1.73 м до 1.80 м. При бъдещ ремонт на Първи
коловоз той трябва да бъде поставен успоредно на главния коловоз и ще бъде на
габаритно отстояние 1.75 м от втори перон.
Предвижда се надлъжно отводняване улични оттоци, които отвеждат водата в
колекторна тръба ø 160. Уличните оттоци са поставени през 22 м и наклон 3‰ от
началото на перона до навеса за пътници и с променлив наклон от навеса до края на
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перона. Колекторната тръба ще събира водата и от втория улук на навеса за пътници и
ще се изтича в ревизионните шахти на дренажа след края на перона.
На двата перона са предвидени тактилни плочи 40/30/5 за ограничаване на
опасните зони. Предвидена е пешеходна пътека в края на пероните. Пътеката е с
ширина 2.50 м и гумено покритие и ще обслужва пътниците и служебните лица. В
началото на новите перони се предвижда направа на завършващи рампи.
Отводняване
Дренажи
Проектирани са два надлъжни дренажа, като е отчетено наличието на два
съществуващи водостока: дренаж 1: от км 31+914.28 до км 32+741 в ляво и от км
31+743 до км 32+908.68 вдясно на Втори гаров коловоз и дренаж 2: от км 32+077.38 до
км 32+742.00 вляво на Трети гаров коловоз.
Дренаж № 1 е с дължина 994 м. Дренаж № 2 е с дължина 665 м. За двата дренажа
са оразмерени отворите на дренажните тръби. Приет е минимален диаметър 160 мм,
поради малко покритие на тръбата, а след изчерпване на проводимостта е предвидена
тръба с Ø 200. При преминаването под гаровите коловози дренажната тръба е
неперфорирана и преминава в обсадна метална тръба съответно Ø 200 за дренажна
тръба Ø 160 и Ø 250 за дренажна тръба Ø 200.
Предвидени са ревизионни шахти през 50 м и само на отделни места до 60 м.
При Дренаж 1 са предвидени 19 броя ревизионни шахти. При Дренаж 2 са предвидени
13 броя ревизионни шахти.
Съществуващият водосток на км 32+742.61, в който се изтичат двата дренажа е
предвиден за разрушаване и изграждане наново като плочест с ширина 2.00 м.
Предвидено е почистване на втока и почистване на радието след оттока.
Канавки
На входната и изходната гърловини от северната страна на гарата се предвижда
направа на облицовани монолитни канавки Тип 1 върху подложен изравнителен пласт
пясък. Канавката при входната гърловина започва при км 31+892.50 и се излива при км
31+771.40 в съществуващо понижение на терена с падащ наклон към водосток на км
32+731.43. В изходната гърловина от ляво, от водостока на км 32+742.61до км 32+805 е
предвидена монолитна канавка Тип 1 с наклон обратно на растящия километраж, която
се излива във водостока. От дясно от км 32+912 е предвидена облицована канавка тип
ЕКТ 200/50 с наклон към открития път.
Строителните дейности ще бъдат извършени при спазване на следната
последователност и изисквания:
- След разкриване на земната основа до нивото на ЗОП се извършва нейното
подравняване и валиране;
- Извършват сe полеви изпитвания за определяне на носимоспособността на
земната основа и се определя съответно проектно решение за конструкцията на земното
легло в участъка.
При извършване на земните работи след изгребване на съществуващата
баластова призма, достигане на проектния хоризонт и уплътняване на ЗОП следва да се
направят проби за установяване на носимоспособността на основата. Очакваните
деформационни модули под главния коловоз са от порядъка 18 Mpa и по-големи, при
което следва да се положат геотекстил и геомрежа. Ако при уплътнението бъде
достигната носимоспособност 30 MPa на ниво ЗОП, не е необходимо полагането на
геомрежа.
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Прелез на км 32+833.32
Прелезът е съществуващ и се намира на територията на село Белозем на км
32+833.32 по километража на жп линия, като свързва улиците „Подем“ и „Самуил“,
които са с асфалтова настилка. Съгласно Техническата спецификация за прелеза е
необходимо да се предвиди подмяна на съществуващата гумена прелезната настилка с
гумена за релси тип 60Е1 по главния коловоз.
По проект Компонент 2 - този прелез се предвижда да бъде закрит, а на негово
място да се изгради пътен надлез на км 32+000 (описан по-горе в Компонент 2).
Пресичания с други инфраструктури
В гаровия район има две пресечки на железния път със съществуващ
водопровод: на км 32+033 и на км 32+891 и една подземна пресечка с електропровод на
EVN на км 32+485. За пресичанията с водопроводи е предвидена подмяна на
съществуващите етернитови тръби с полиетиленови тръби с диаметър, съответстващ на
съществуващия и преходни елементи.
Малки съоръжения
- Водосток при км 31+914.78
- Водосток при км 32+741.96.
 Участък Белозем - Оризово - от км 32+879 до км 43+030
Участъкът обхваща открит път с дължина L=10 106 м от НС1 (км 32+923.07) в
гара Белозем до НС2 (км 43+028.92) в гара Оризово. Проектното решение осигурява
проектна скорост Vпр=130 км/ч.
Решение в план
Направена е оптимизация на трасето в план и профил, при която са постигнати
параметри на геометричните елементи близки до тези на съществуващото трасе. При
представеното геометрично решение, съществуващият метален мост на км 42+035 се
заменя с нов със стоманобетонна конструкция.
При направения анализ на съществуващата геометрия на железния път и
проектното геометрично решение от Техническия проект в участъка от Пътен надлез
при АМ „Тракия“ до входната гърловина на гара Оризово, бяха направени следните
констатации: Правата от км 39+635.79 до км 41+598.60 с дължина L=1962.81 м и
тангентата определена от актуално измереното съществуващо направление на входната
cтрелка № 2 при гара Оризово, са почти успоредни помежду си. При това
разположение, разстоянието между двете направления в участъка от мостовото
съоръжение на км 42+036 до НС2 (км 43+028.92) в гара Оризово се изменя от 1.40 м до
1.05 м в посока на растящия километраж.
Решение в профил
С новото нивелетно решение се постигат следните основни цели:
- постигане на елементи с минимална нормативна дължина от 500 м. Новото
нивелетно решение предвижда редуциране на рамената с по-малка дължина
от 500 м до 1 с дължина 425 м;
- осигуряване на минимална дебелина на баластовата призма в подрелсовото
сечение от 33 см при плочестите водостоци и големите стоманобетонни
съоръжения;
- осигуряване на габаритните отстояния при въздушните електрически
пресичания съгласно предоставените данни от съгласувателните процедури;
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-

осигуряване на коти на глава релса в местата на пресичане с пътна
инфраструктура;
разполагане на ЗОП в геоложки пласт с по-голяма носимоспособност;
осигуряване на ЗОП с нормативна ширина в насипите, без да има
необходимост от допълнително уширяване;
повдигане на ЗОП в изкопните участъци с оглед подобряване на
отводняването;
постигане на нормативни стойности за наклоните на канавките.

Дейности и материали
Предвиждат се следните мероприятия за усилване на земното платно по
участъци:
- От км 32+923 до км 35+300 – полагане на геомрежа и геотекстил съгласно
изискванията на техническата спецификация;
- От км 35+300 до км 35+600 – изкопаване на слабия пласт до кота -20 см под
ЗОП, полагане на усилващ пласт с дебелина 20 см от каменна фракция 0-63
мм, полагане на геомрежа и геотекстил съгласно изискванията на
техническата спецификация;
- От км 35+600до км 43+029 – полагане на геомрежа и геотекстил съгласно
изискванията на техническата спецификация.
Работния проект предвижда полагане на предпазен пласт с дебелина 30 см.
Отводняване
Участък 1 – L=2 673 м
Насип от НС1 км 32+923.07 до стоманобетонен мост (L=10 м) км 35+596.31
Земното платно се разполага върху съществуващ нисък насип с височина до 1.3
м. Успоредно на жп насипа за цялата дължина на участъка в ляво има отводнителен
канал, а в дясно има черен път.
В участъка има 3 съществуващи малки съоръжения: плочест водосток на км
33+143.55, км 34+475.33 и км 34+619.53.
Отводняването в участъка е решено с канавки тип ЕКТ 50/200 и ЕКТ 30/200,
които се заустват в малките съоръжения и реката при стоманобетоновия мост на км
35+596.
Подучастък от км 35+000 до км 35+596
Отводняването е гравитачно към отводнителния канал с изключение на зоната
от 100 м при км 35+050, където са предвидени облицовани окопи.
За цялата дължина на участъка от 35+000 до км 35+596 (стб. мост) земното
платно се отводнява от канавка тип ЕКТ 200/30, която се зауства по терена на км
34+990 преди понижената зона на терена и в река Рахманлийска при стоманобетонен
мост на км 35+596.
От км 35+000 до км 35+150 (понижена зона) – канавката е разположена в петата
на предпазния пласт. До канавката има банкет с ширина 1.10 м, след което е оформен
откос с наклон 1:6 отвеждащ водите гравитачно в южна посока. За оформянето на
откоса ще се изпълни допълнителен земен насип по ширината на цялата понижена зона.
Участък 2 – L=2 874 м
От км 35+596.31 до км 38+470 (ВЧ).
От стб. мост км 35+597 до тръбен водосток ø 800 на км 36+792.68 отводняване с
канавки тип 20, ЕКТ 30/200 и ЕКТ 50/200. В участъка между двата тръбни водостока от
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км 36+792 до км 37+285 се предвижда отводняване с канавки ЕКТ 30/200 в петата на
насипа. В зоните на двете съоръженията се предвижда преоткосиране и уширяване на
насипа, при което водите се отвеждат далеч от насипа на жп линията.
Участък 3 – L=620 м
От ВЧ на км 38+470 до прелез спирка Опълченец на км 39+090.96.
Работния проект предвижда намаляване на притока на води към съоръжението,
като се създава възможност за гравитачно оттичане по насипните откоси и отвеждането
им съществуващите земни окопи в петите. Облицовани канавки се предвиждат само в
изкопния участък от км 38+450 до км 38+700.
Участък 4 – L=584 м
В Работния проект е осигурен наклон от 1 ‰ на канавките, като заустването им е
във водопопивни кладенци на км 39+515.12 км 39+424.97. Водопопивните кладенци
отвеждат водите на 3.6÷4.3m дълбочина до дрениращ пласт 4 - пясък, разнозърнест,
неравномерно заглинен.
Направено е допълнително хидроложко и хидравлично изследване, което
показва че предвиденото по технически проект сечение на плочест водосток (км
39+675) с размери 150/100 см не може да проведе водните количества с 1%
обезпеченост. Затова е предвидено по-голямо сечение от две тръби ø 1000, което
пропуска очакваните максимални водни количества при обезпеченост 1%. Земното
платно в зоната на прелеза се отводнява от дренаж ф200 с дължина17 м, който се
зауства в облицованата канавка на км 39+103.90 в канавка ЕКТ 30/200 след прелеза.
Участък 5 – L=760 м
От тръбен водосток (2x ø 1000) км 39+674.83 до плочест водосток (L=0.8 м) км
40+434.82. Участъкът се отводнява с облицовани канавки тип 20 и ЕКТ 30/200, които се
заустват във водостоците от двете страни на участъка.
Участък 6 – L=806 м
От тръбен водосток (ø 1000) км 40+434.82 до сводов водосток (L=3.9 м) км
41+240.96. Земното платно попада в изкоп от км 40 +755 до км 41+165. Зоните преди
двете съоръжения, ограничаващи участъка са в насип. Предвидено е отводняване с
канавки тип ЕКТ 30/200, които се заустват в съоръженията. В зоната на изкопа е
реализирано значително повдигане на нивелетата (15÷35 см), с което се избягва
удълбочаването на канавките и се постигат наклони, благоприятсващи отводняването.
Участък 7 - L=795 м – от сводов водосток 41+240.96 (L=3.9 м) до мост на км
42+035.07 (L=9.00 м)
В участъка земното платно е в насип. Предвидено е отводняване с канавки тип
ЕКТ 30/200 разположени в петите на насипа. Наклона на канавките следва наклона на
естествения терен към реката при метален мост на км 42+035. Не са предвидени
канавки - дясна страна от км 41+586 до метален мост км 42+035 – L=450 м.
Наклонът на терена е по-голям от 1:6 и водите се отвеждат гравитачно в
съществуващи земни канавки на разстояние 10÷13 м от оста на жп линията.
Участък 8 - L=47 м – от плочест водосток (L=1.0 м) км 42+975.12 до прелез
гара Оризово км 43+022
Земното платно в участъка включително под прелеза се отводнява от дренаж ø
200 от лява страна по километража, който се зауства в канавка ЕКТ 30/200 на км
42+975.12.
Участък 9 - L=987 м – от мост на км 42+035.07 (L=9.00 м) до тръбен водосток
на км 42+201 (Φ=0.8 м)
Предвидено е отводняване с канавки ЕКТ 30/200 в петите на насипа
Участък 10 - L=774 м – от тръбен водосток на км 42+201 (ø=0.8 м) до плочест
водосток (L=1.0 м) км 42+975.12
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Земното платно в участъка е в изкоп. Предвидено е отводняване с канавки тип
ЕКТ 30/200 и ЕКТ 50/200. Наклона на канавките се спуска обратно на километража към
реката на км 42+035. Канавките се заустват при водостока на км 42+201 и в зоната от
км 42+035 до км 42+201 водите се отвеждат в съществуващи земни канавки към реката.
Перони
В рамките на участъка има един перон в спирка Опълченец.
Предвижда се ново проектно положение на перона от км 38+972.13 до км
39+060.13 в ляво по километража преди прелеза на спирка Опълченец.
Новият перон се измества от мястото на съществуващия, тъй като над
стария перон се предвижда да бъде изграден нов автомобилен надлез по проект за
Компонент 2.
При новото положение на перона се осигурява постоянен достъп и нормално
функциониране на новия перон по време на строителството на бъдещия надлез. При
този начин няма да бъдат засегнати части от перона и няма да се наложи реконструкция
му.
Предвидени са необходимите тактилни ивици, рампи и парапети и навеси за да
се изпълнят изискванията на Наредба № 6 от 26 ноември 2003 г. за изграждане на
достъпна среда в урбанизираните територии” и изискванията за осигуряване на
достъпна среда за ЛНП съгласно ТСОС.
Пресичания
При новото геометрично решение са осигурени необходимите нормативни
габаритни отстояния съгласно предоставените данни от съгласувателните процедури.
Отразено е проектното положение за новия автомобилен надлез на км 39+092.
Прелези
В участъка има два прелеза – при спирка Опълченец на км 39+090.96 и на км
43+029.09 преди стрелка № 2 в гара Оризово.
За двата прелеза проекта предвижда поставяне на нова еластична прелезна
настилка. За местата на прелезите новото геометрично решение осигурява
безпроблемно пресичане. Предвидено е отводняването на земното платно в зоната на
прелезите с дренаж ø 200.
Прелез на км 39+090.96
Съществуващо положение
Пресичането на жп линията с път III-565 е в непосредствена близост до
съществуващата спирка. Прелезната настилка е еластична за релси тип 49.
Проектно положение
В план железният път е в крива с R=1970 м и надвишение H=60 мм. Проектната
разработка по част железен път предвижда подмяна на съществуващата прелезна
настилка и замяната ѝ с еластична прелезна настилка за релси тип 60.
Предвидена е дренажна система за отводняването на прелеза. Не се предвижда
подмяна на габаритните рамки от двете страни на прелеза. Бариерата от северната
страна ще бъде преместена на юг.
По проект Компонент 2 - този прелез се предвижда да бъде закрит и да се
изгради пътен надлез км 39+092.

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД

36

Нетехническо резюме на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за

„Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2”

Прелез на км 43+022.51
Съществуващо положение
Пресичането на жп линията с път III-666 е в непосредствена близост до входната
гърловина на гара Оризово. Железопътната линия е в права. Прелезната настилка е
еластична за релси тип 49.
Проектно положение
В план железният път е в права и пресичането с Път III-666 е под ъгъл 100g.
Проектната разработка по част железен път предвижда подмяна на съществуващата
прелезна настилка и замяната ѝ с еластична прелезна настилка за релси тип 60.
Предвидена е дренажна система за отводняването на прелеза. Не се предвижда
подмяна на съществуващите габаритни рамки. Съществуващите бариери не се
предвижда да бъдат подменени.
Този прелез се предвижда да бъде закрит, а след гара Оризово да се изгради
пътен надлез. Надлезът ще се изгради в обхвата на Компонент 5 – „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“
Големи съоръжения: Мост при км 35+596.30; Мост при км 42+035.07
Малки съоръжения: Водосток при км 31+143.55; Водосток при км 34+475.33;
Водосток при км 34+619.53; Водосток при км 35+049.64; Водосток при км 36+792.68;
Водосток при км 37+285.02; Водосток при км 38+839.52; Водосток при км 39+674.83;
Водосток при км 40+434.82; Водосток (прокар) на км 41+240.96; Водосток при км
42+200.98; Водосток при км 42+975.12.
Рехабилитация на големи и малки съоръжения за участъка Скутаре –
Маноле – Белозем - Оризово
За стоманените мостове се предвижда продължаване текущото поддържане на
конструкцията – песъкоструене, боядисване, подмяна слаби нитове, олово при
лагерите, саниране зидария.
Рехабилитацията водостоци и дюкери включва основно почистване при втока и
оттока, надстройване на шапките и възстановяване на зоните с нарушено бетоново
покритие на армировката (където е необходимо).
 Компонент 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово Михайлово“ от км 43+029 до км 80+722, идеен проект 2015 г.
Компонента е разработен за трасе за проектна скорост 160 км/ч за единична и
двойна линия. Поради голямата разлика между параметрите на геометричните
елементи на съществуващото и новото трасе, за участъка от км 56+611 до км 61+033
новото трасе напуска съществуващия сервитут и ще се налагат отчуждения. Освен това
проектът предвижда удвояване на съществуващата единична жп линия в целия участък
от Оризово до Михайлово. Общо площите, които се очаква да подлежат на
отчуждителни процедури, са в размер на около 600 дка. Ключова точка за трасето е
пресичането с автомагистрала „Тракия“ при съществуващ пътен надлез на км 56+514.
При новото трасе е заложено пресичането да стане, като се използва съществуващото
съоръжение. Тази твърда точка и нормативните ограничения за проектна скорост 160
км/ч не дават възможност за включване в съществуващото трасе след пресичането и
налагат изграждане на тунел (L=835 м) и заобикаляне на гр. Чирпан по изцяло ново
трасе.
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Участъкът е разделен условно на три подучастъка. Километрирането на
напречните профили е по Път 2 за участъци 1, 2-01, 3 и по Път 1 за участъци 2-02, 2-03,
2-04

Основните геометрични параметри на трасето по подучастъци са представени в
Таблица № 1А-1
Таблица № 1А-1
Мин.
Дължина
дължина
Проектна Минимален Максимален
на
на
радиус
наклон
Участък
скорост
участъка
вертикален
[м]
[км/ч]
[%]
[м]
елемент
[м]
гара Оризово- гара Черна
3409
160
2000
10
479
гора
гара Черна гора -гара
5130
160
2000
9
600
Чирпан
гара Чирпан -гара Свобода
12557
160
1300
12
500
гара Свобода- гара
8875
160
1000
13
619
Михайлово
По проект дължините на гарите са следните:
• Оризово
- L=1227 м;
• Черна гора
- L=1240 м;
• Чирпан (нова)
- L=1305 м;
Чирпан (същ.)
- L=900 м;
• Свобода
- L=1225 м.
1. Участък гара Оризово – спирка Черна гора, от км 43+029 до км
56+968.670
Новото трасе e оптимизирано за скорост 160 км/ч и следва съществуващото с
минимални отклонения. Гара Черна Гора се превръща в спирка, като се използва
платформата на съществуващата гара. При спирка Черна гора – Начало Байпас (км
56+919 - Път 2)
Трасето се отклонява от съществуващото по изцяло ново направление в участъка
от км 52+300 до км 56+563 – L=4 263 м. По този начин се постига по-късо трасе и поголяма сумарна дължина в права. Ключова точка е съществуващият надлез на АМ
„Тракия“ (км 56+557).
По проект за междугарие Оризово – Чирпан се предвижда изграждане на ТКМ
до вътрешен входен сигнал на гара Чирпан– 16 350 м.
2. Участък Байпас Чирпан
В участъка двата пътя се разделят като единични жп линии при Начало Байпас км 56+919 ( Път 2). Трасето на Път 1 (Vпр=80 км/ч) преминава през град Чирпан и е с
обща дължина L=5 842 м (от км 56+916.11 до км 62+757.86).
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Байпасът има за цел да осигури връзка със съществуваща гара Чирпан за
влаковете, спиращи в нея, докато останалият трафик преминава транзитно по
основното трасе.
Отделянето (км 56+625) и включването (км 61+033) към основното трасе става
чрез разделни постове със стрелки тип СО-СТ6-60Е1-1:9-300, позволяващи скорост по
отклонителния коловоз 100 км/ч. Трасето на байпаса следва съществуващото и е
разработено за проектна скорост 80 км/ч. Километрирането продължава километража
на основното трасе. В рамките на байпаса трасето съвпада със съществуващото с
изключение на свързващите геометрични елементи.
Проектът предвижда рехабилитация на байпаса (Път 1) през гара Чирпан за
Vпр=80 км/ч. При извършване на рехабилитацията на байпаса през гара Чирпан трябва
да се извърши и пресъоръжаване с нова апаратура с броячи на оси, БМ и шосейни
светофари с трета бяла светлина прелеза АПБ на км. 58+820 в междугарието Черна гора
- Чирпан.
Трасето на Път 2 е транзитно (Vпр=160 км/ч) с единичен тунел с дължина L=835
м (от км 57+750 до км 58+585 ) през Чирпанските възвишения. Общата дължина на
трасето по Път 2 в участъка e L=4 052 м (от км НБП 56+919.27 до км 60+970.80). На
мястото, където двете единични жп линии се събират отново в двойна, километража на
Път 1 се изравнява с този на Път 2 – (Път 1) км 62+757.86 = км 60+970.80 (Път 2).
Участък 2-1 – Път от км 56+919.21 до км 60+970.80
Участък 2-2 – Път 1 от км 57+100.00 до км 59+064.28
Участък 2-4 – Път 1 от км 60+192.74 до км 62+400.00
3. Участък Край Байпас (км 60+970- Път 2), от км 61+100.00 до км 76+500.00
Подучастък 1 - спирка Свобода
Ключова зона в участъка е нарушената територия и намиращата се в нея кариера
за строителни материали собственост на „КАОЛИН“ АД преди гара Свобода. Новото
трасе заобикаля кариерата южно, а гара Свобода се реконструира в спирка и се
измества на ново място южно от съществуващата гара. При така разработения проект
трасето е по-късо и пресичането с пътна инфраструктура преди гара Свобода се
измества на по-благоприятно място за сметка на по големи изкопни работи в участъка
от км 65+700 до км 66+400.
Подучастък 2 гара Михайлово
В участъка след спирка Свобода до включването му в направлението на
съществуващата жп линия, трасето е развито, така че да се намали дължината и
постигне оптимален баланс на земните маси. Поради изискването за осигуряване на
проектна скорост от 160 км/ч при влизането в гара Михайлово, се налага значителна
корекция на дългата крива преди гарата както и реконструкция на коловозното
развитие.
Гари и спирки
Гара Оризово
Проектното коловозно развитие се състои от 3 коловоза с полезни дължини LП
=1020
м, L П 2 =933 м, L П 3 =755 м, като отпадат Коловози № 1, 1г и 2г от
1
съществуващото коловозно развитие. Реконструират се и двете гърловини. За да се
постигне необходимата полезна дължина на коловозите и пероните, четната гърловина
се измества в посока Пловдив. При Коловоз № 1 и 3 се предвиждат едностранни перони
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с дължина 300 м, ширина 3.0 м и височина 55 см. Коловоз № 2 осигурява транзитно
преминаване през гарата.
Промяна в предвижданията за осигуряване на достъпна среда - вместо
предвидения пешеходен подлез се предвижда изграждането на пасарелка с асансьори и
подходи към пероните, свързваща северния и южния край на гарата за обслужване на
пътниците и живущите в селото от двете страни на жп линията.
На пероните ще се изпълни покритие с лека метална конструкция и покривни
термопанели. Под покритията ще се обособи и зона, защитена от атмосферни условия –
пейки със седалки, място за инвалидна количка и правостоящи пътници.
Предвижда се рехабилитация на съществуващото приемно здание.
За сградата на приемното здание и пероните ще бъде осигурена достъпна среда
за хора със затруднено придвижване, включително за хората с увреждания и
изискванията на ТСОС.
Предвидена е дренажна система Ф 200 за отводняването на земното платно.
Спирка Черна гора
Гара Черна гора се превръща в спирка. Новата спирка се помества на
платформата на съществуващата гара. На спирката не се предвижда спиране на
международни влакове и са проектирани два нови едностранни перона с дължина
L=150 м и ширина 5.70 м и височина 55 см.
Предвижда се ремонт на чакалнята в съществуващото приемно здание и се
предвижда изграждане на нов пешеходен подлез. За осигуряване на достъпна среда ще
бъдат изпълнени подлез и асансьори между първи и втори перон. На пероните ще се
изпълни покритие с лека метална конструкция и покривни термопанели . Под
покритията ще се обособи и зона, защитена от атмосферни условия – пейки със
седалки, място за инвалидна количка и правостоящи пътници.
За чакалнята и пероните ще бъде осигурена достъпна среда за хора със
затруднено придвижване, включително за хората с увреждания и изискванията на
ТСОС.
Съществуващата гара остава в експлоатация по време на строителството, с цел
осигуряване на пропускателна способност.
Гара Чирпан
Проектното коловозно развитие се състои от 4 коловоза с полезни дължини LП
=800м,
LП 2 =850м, L П 3 =635м. Отпадат Коловози № 3 и 4 от съществуващото
1
коловозно развитие и перони № 2 и 3. Реконструират се и двете гърловини, като се
запазва връзката с оставащите съществуващи коловози. Предвижда се реконструкция
на Перон 1 и изграждане на нов двустранен перон с дължина 400 м и ширина 12.24 м
между Коловози №2 и 3. Височината на пероните е 55 см. Предвижда се ремонт на
съществуващото приемно здание и пешеходния подлез.
Сградата на приемно здание Чирпан ще се рехабилитира и обнови напълно.
Санирането ще се извърши и във връзка с технологичните изисквания за разполагане на
новата апаратура за сигнализация и телекомуникация.
За всички елементи на транспортната инфраструктура – сгради, съоръжения за
преминаване и околни пространства, ще се осигури достъпна среда за хора с намалена
подвижност, включително за хората с увреждания на ТСОС.
Предвидена е дренажна система Ф 200 за отводняването на земното платно.
По проект за междугарие Чирпан – Свобода се предвижда изграждане на ТКМ
от вътрешен входен сигнал на гара Чирпан – 10 900 м.
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Спирка Свобода
При с. Свобода се предвижда изграждане на нова спирка на изцяло нова
платформа. Предвижда се изместване на спирка Свобода западно с около 500 м с цел
осигуряване на връзка със съществуващия път.
Новият вариант е разработен за да се постигне по-късо трасе и за да се измести
пресичането с пътна инфраструктура преди съществуващата гара Свобода на поблагоприятно място за изпълнение на пътен подлез (км 66+961.80). На спирката не се
предвижда спиране на международни влакове и са проектирани два нови едностранни
перона с дължина L=150 м и ширина 5.70 м и височина 55 см.
Предвижда се изграждане нови навеси и на нов пешеходен подлез за
преминаване през коловозите с два броя асансьори. На двата перона ще се изпълнят
перонни покрития – навеси, с лека метална конструкция и покритие от поликарбонат
или топлоизолиращи панели. На всеки перон ще се обособи зона, защитена от
атмосферни условия – малка чакалня със седалки и място за инвалидна количка и
правостоящи пътници.
За всички площи на спирката ще бъде осигурена достъпна среда за хора със
затруднено придвижване, включително за хората с увреждания и изискванията на
ТСОС.
Съществуващата гара остава в експлоатация по време на строителството, с цел
осигуряване на пропускателна способност.
По проект за междугарие Свобода – Михайлово се предвижда изграждане на
ТКМ – 8 600 м.
Спирка Самуилово
Предвижда се вместо закриване на спирката да се изгради нова спирка
Самуилово в близост до съществуващото й положение при вписване в рамките на
новото трасе, като се осигури достъп до новата спирка. На спирката се предвиждат
всички необходими съоръжения за нормалното й функциониране.
Спирка Спасово
Предвижда се вместо закриване на спирката да се изгради нова спирка спирка
Спасово в близост до предвидения нов пътен надлез на км 55+841, включително
осигуряване на достъп до новата спирка. На спирката се предвиждат всички
необходими съоръжения за нормалното й функциониране.
Гара Михайлово
Новият вариант на трасето предвижда преустройство на коловозното развитие в
гара Михайлово, което да позволява влизане и движение по текущия път в гарата със
скорост 160 км/ч.
Новото коловозно развитите е с 4 ПО коловоза с полезни дължини L П 1 =875м, LП
2 =895м, L П 3 =860м, L П 4 =955м. Отпадат Коловози № 2 и 5 от съществуващото
коловозно развитие и перони № 2,3,4 и 5.
Предвиден е пешеходен подлез и перонни покрития над стълбите на подлеза –
на първи перон и над зони, защитени от атмосферни влияния – на втори и трети перон.
Тези зони ще се оборудват със седалки и място за инвалидна количка и правостоящи
пътници.
За всички елементи от транспортната инфраструктура, ще се осигури достъпна
среда за хора с намалена подвижност, включително за хората с увреждания по ТСОС.
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За новите коловози се предвижда горно строене от релси тип 60Е1
стоманобетонни траверси СТ-6 и еластично скрепление SKL 14. Новите стрелки са тип
СО-60Е1-1:9-300 и СО-60Е1-1:18.5-1200 на стоманобетонни траверси.
Предвидена е реконструкция на Перон 1 и изграждане на нови перони между
коловози № 1 и № 2 и коловози № 3 и № 4. Новите двустранни перони са с дължина
400 м, широчина 8,30 м и височина 55 см.
Предвижда се изграждане на нов пешеходен подлез свързващ трите перона. В
двете гърловини са предвидени по 2 предпазни коловоза с дължина 50 м. Приемното
здание е рехабилитирано по друг проект и за него не се предвиждат СМР.
Жп линия Михайлово – Димитровград.
Проектът не предвижда корекция на трасето на жп линията Михайлово –
Димитровград. Предвижда се запазване на съществуващото положение на жп линията
Михайлово - Димитровград и отпадане на реконструкцията на тази жп линия и на
третокласния автомобилен път в този участък.
Рехабилитация на съществуващи приемни здания и обслужващи сгради
На гара Оризово се рехабилитират приемното здание и съществуващата магазия.
В зависимост от резултатите от обследването са възможни различни проектни решения
за осигуряване на носимоспособността и дълготрйността на конструкциите:
Импрегнация и санация на съществуващата дървена конструкция;Частична подмяна на
дефектни греди и импрегнация и санация на дървената конструкция и възстановяване
на съединенията им с вертикалната носеща конструкция; Цялостна подмяна на
дървената конструкция или замяната на дървените гредореди със стоманобетонни
плочи.
Приемното здание е двуетажно със сутерен. При продължителни валежи
сутеренът се наводнява. Необходимо е да се проектират и изпълнят изолация на
сутеренните стени, околовръстен дренаж и да се изпълнят достатъчно широки
тротоарни настилки около сградата с подходящи наклони за оттичне на
повърхностните води.
На спирка Черна гора се предвижда реконструкция на съществуващата чакалня
от приемното здание за ползване като спирка. За приемното здание се предвиждат
същите дейности както при гара Оризово.
На гара Чирпан приемната сграда и прилежащите към нея навеси са от
монолитни стоманобетонни конструкции. Във връхните им конструкции няма
съществени дефекти. Приемната сграда е с два надземни етажа и сутерен. От южната
страна на сградата до сутерена има „английски дворове” и рампа от терена до пода на
приземния етаж. Предстои възстановяване на английските дворове и тротоарните
настилки.
Съоръжения
Километрирането на съоръженията в план е по Път 2 за участъци 1, 2-01, 3 и по
Път 1 за участъци 2-02, 2-03, 2-04.
Мостови съоръжения
Мост на км 44+170.00
Мостът е съществуващ и ще бъде премахнат, като на негово място ще бъде
изграден нов двупътен стоманобетонов мост. Технически проект ще бъде изработен
след договор за проектиране и строителство.
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Мост на км 47+ 125.68
Съоръжението се намира на км 47+125.68 където жп линията пресича коритото
на съществуващ напоителен канал. Отвора на моста е определен на база
съществуващото съоръжение по старото трасе на жп линията. В двата края на ригела е
предвидено да бъдат изпълнени тротоарни блокове с ширина 1.45 м, върху които ще се
монтира стоманен парапет с височина 1.10 м.
Мост на км 50+ 110.23
Съоръжението се намира на км 50+110 където жп линията пресича коритото на
река Омуровска. Отвора на моста е определен на база хидравличното оразмеряване и
съществуващото съоръжение по старото трасе на жп линията. Мостът е на два отвора с
дължина L= 24 м. Горното строене представлява стоманобетонна плоча с дебелина 105
см стъпила, както върху стълбовете, така и върху устоите на лагери. Габаритът на
съоръжението е 11.10 м, като в двата края на плочата са предвидени тротоарни блокове
с ширина 1.45 м върху които ще се монтира парапет с височина 1.10 м.
Мост на км 64 + 778.92
Съоръжението се намира на км 64+778.92 където жп линията пресича коритото
на река Старата. Отвора на моста е определен на база хидравличното оразмеряване и
съществуващото съоръжение по старото трасе на жп линията. Съоръжението
представлява 3 едноотворни рамки със светъл отвор 9.65 м. В двата края на ригела е
предвидено да бъдат изпълнени бордове с ширина 0.8 м, и височина 0.85 м.
Мост на км 74 + 182.26
Съоръжението се намира на км 74+182.26 където жп линията пресича коритото
на река Старата. Отвора на моста е определен на база хидравличното оразмеряване и
съществуващото съоръжение по старото трасе на жп линията. Съоръжението
представлява едноотворна рамка със светъл отвор 9.65 м. В двата края на ригела е
предвидено да бъдат изпълнени тротоарни блокове с ширина 1.45 м, върху които ще се
монтира стоманен парапет с височина 1.10 м.
Селскостопански подлез (прокар) на км 61 + 383.63
Съоръжението се намира на км 61+383.63, където проектното трасе на жп
линията пресича съществуващ селскостопански път. Съоръжението представлява
едноотворна рамка със светъл отвор 8.00 м. В двата края на ригела е предвидено да
бъдат изпълнени тротоарни блокове с ширина 1.45 м, върху които ще се монтира
стоманен парапет с височина 1.10 м.
Мост на км 69 + 917.01
Съоръжението се намира на kкм 69+917.01, където проектното трасе на жп
линията пресича съществуващ селскостопански път. Съоръжението представлява
едноотворна рамка със светъл отвор 8.00 м. В двата края на ригела е предвидено да
бъдат изпълнени тротоарни блокове с ширина 1.45 м, върху които ще се монтира
стоманен парапет с височина 1.10 м.
•
Пресичания с пътна инфраструктура
Предвижда се пресичането да става на различни нива, посредством нови
съоръжения. Има две пресичания с пътна инфраструктура на различни нива, при които
се запазват съществуващите съоръжения:
•
Съществуващ надлез на АМ „Тракия“ – км 56+563
При това съоръжение са осигурени следните отстояния:
•
осигурена е минималната светла височина на стр. габарит над глава релса
– 6.70 м;
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•
минимално хоризонтално отсояние от ос жп линия до носещи колони
надлезна конструкция – 5.67 м, при мин. изисквано - 2.50.
•
Съществуващ надлез на път II-66 – км 60+648.67
При това съоръжение положението на новата жп линия съвпада със
съществуващото и по този начин се запазват съществуващите габаритни отстояния.

Надлез на км 44+212.33
Разглежданият подобект се намира източно от с. Оризово, където се предвижда
изграждане на пътна варианта на републикански път III-65 „Скутаре – Черна горе“,
която с пътен надлез да пресече жп линията, като трасето се предвижда да бъде
изместено по нова следа. В момента съществуващата жп линия пресича два
републикански пътя с жп прелези на ниво както следва: при жп км 43+150 път III-666
„Път II-66 – Оризово - Брезово” – км 4+710 и при жп км 45+000 път III-565 „Скутаре –
Черна гора” – км 37+134. В зоната на двата съществуващи прелеза е невъзможно да се
изградят пътни надлези. Пресичането на жп линията с път III-666 е в урбанизирана
територия, която е гъсто застроена, а пресичането с път III-565 е много косо. В процеса
на проектиране беше установено, че най-целесъобразно е да се изгради нова пътна
вариант на път III-565, която пресича жп линията при жп км 44+212.33 с надлез, както и
да изгради връзка с път III-565, като по този начин се осигуряват всички направления.
Осигурена е възможност в един от крайните отвори да премине обслужващ път
за жп линията.
Надлез на км 48 + 777.60
Съоръжението се намира северо-източно от с. Черна гора, където жп линията
пресича републикански път III-565 „Скутаре – Черна гора“, който се предвижда да бъде
изместен по нова следа. В процеса на проектиране беше установено, че има техническа
възможност за изграждане на пътна варианта и пътен надлез за безконфликтно
пресичане на жп линията, но е целесъобразно новата пътна вариант да се отмести назад
от съществуващото трасе. Надлезът е на три отвора 3x20.0 м с обща дължина L= 60.0 м
от фуга до фуга. Изборът на отворите е съобразен с бъдещото развитие на жп линията
от едноколовозна в двуколовозна.
Габаритът на съоръжението е 11.0 м и се състои от пътно платно с широчина 7.0
м и два тротоарни блока по 2.0 м. Върху тротоарните блокове се предвижда предпазна
ограда тип H2W5 и стоманен парапет с височина 1.10 м.
Предвидени са 4 ивици от подпорни стени съответно с дължини 12.6 м; 175 м; 27
м; 70 м.
Надлез на км 52 + 114.46
Разглежданият подобект се намира северозападно от гр. Чирпан, където жп
линията пресича републикански път III-64 „О.п. Чирпан – Братя Даскалови“ на ниво с
жп прелез при км 4+225. В процеса на разработката беше установено, че има
техническа възможност за изграждане на пътна варианта с надлез, по следата на
съществуващия път.
Надлез на км 55 + 840.82
Разглежданият подобект се намира сечерно от гр. Чирпан, където жп линията
пресича републикански път III-608 „Спасово – Чирпан“ при 60+800 с жп прелез на
ниво. В процеса на разработка беше установено, че има техническа възможност за
изграждане на пътна варианта с надлез, по следата на съществуващият път.
Надлезът е на три отвора 3x16.0 м с обща дължина L= 48.0 м. Изборът на
отворите е съобразен с бъдещото развитие на жп линията от едноколовозна в
двуколовозна.
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Надлез на км 59 + 317.22
Разглежданият подобект се намира западно от гр. Чирпан, където новото трасе
на жп линията ще пресече републикански път II-66 „Стара Загора – Чирпан“. В процеса
на разработката беше установено, че има техническа възможност за изграждане на
пътна варианта с надлез, по следата на съществуващият път. Надлезът е на три отвора
3x16.0 м с обща дължина L= 48.0 м. Изборът на отворите е съобразен с бъдещото
развитие на жп линията от едноколовозна в двуколовозна.
Подлез на км 62 + 816.91
Разглежданият подобект се намира северо-западно от с. Воловарово, където жп
линията пресича общински път SZR 1223 „Път II-66 – Воловарово – Гита“ на ниво жп
прелез. В процеса на разработката беше установено, че има техническа възможност за
изграждане на надлез, с който жп линията да премости общинския път, без да се
налага ситуационно изменение на пътя. Пътя пресичащ съоръжението е с габарит 9.50
м, от които 8 m пътно платно и канавки в двата края с ширина 75 см. Съоръжението
представлява едноотворна рамка със светъл отвор 10.0 м. В двата края на ригела е
предвидено да бъдат изпълнени тротоарни блокове с ширина 1.45 м, върху които ще
се монтира стоманен парапет с височина 1.10 м.
Подлез на км 65 + 164.26
Разглежданият подобект се намира северо-западно от с. Свобода, където
новопроектираното трасе на жп линията ще пресече общинския път SZR 1222. В
процеса на разработка беше установено, че има техническа възможност за изграждане
на подлез, с който жп линията ще премости общинския път, без да се налага
ситуационно изместжане на пътя.
Подлез на км 66 + 961.80
Разглежданият подобект се намира северно от с. Свобода, където
новопроектираното трасе на жп линията ще пресече общинския път SZR 1222. В
процеса на разработката беше установено, че има техническа възможност за
изграждане на надлез, с който жп линията да премости общинския път, без да се
налага ситуационно изменение на пътя
Тунелно съоръжение
Предвижда се строителство на тунелно съоръжение (еднопътен тунел) по Път 2
с дължина L=835 м от км 57+750 до км 58+585 в междугарието Оризово – Михайлово
Тунелът пресича височинно препятствие северно от гр. Чирпан.
Тунелът ще се разработва по безвзривен способ с къса изпреварваща калота,
щрос и дъно, като пълното затваряне на контура с първична облицовка не трябва да
превишава 7-10 м. Вторичната облицовка ще се изпълнява след окончателното
прокарване на тунела и укрепването му с първична облицовка.
Целесъобразно е тунелът да се разработва основно в посока от входа към изхода
(по нарастващия километраж), за да се осигури гравитачно отводняване по време на
стоителството.
Примерната последователност на строителните работи е следната:
- Разкриване на тунелните траншеи и укрепване на челните откоси;
- Прокарване на тунела по подземен способ в посока на нарастващия
километраж. В същото време може да се работи и при изхода – врязване на тунела
(подземно) на дължина 5-10 м и изграждане на участъка по открит способ;
- Изграждане на вторичната облицовка по цялата дълина на тунела;
- Изграждане на участъка по открит способ при входа на тунела;
- Изграждане на порталите и на експлоатационните системи и инсталации.
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Водостоци
- 28 бр. тръбен водосток
- 23 бр. плочест водосток
- 17 бр. касетъчен водосток
РЕГИСТЪР НА ПРЕСИЧАНИЯТА С ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРИ
КМ
№
Вид инфраструктура
Път 1
1 Въздушна линия
43+692.54
2 Въздушна линия
47+010.22
3 Въздушна линия
49+071.66
4 Въздушна линия
52+256.32
5 Въздушна линия
56+333.44
6 Канализация
56+971.74
7 Въздушна линия
57+856.43
8 Водопровод
57+987.58
9 Канализация Ф600
58+109.28
10 Въздушна линия
58+120.35
11 Канализация Ф400
58+254.74
12 Газопровод Ф250
58+660.55
13 Водопровод
58+660.55
14 Водопровод Ф150
58+686.37
15 Водопровод Ф300
58+686.37
16 Канализация Ф400
58+984.09
17 Водопровод 2xФ1000
58+989.64
18 Водопровод Ф300
58+989.64
19 Канализация
60+451.89
20 Въздушна линия
60+843.38
21 Въздушна линия
62+799.72
22 Въздушна линия
65+411.15
23 Въздушна линия
65+726.16
24 Въздушна линия
66+299.78
25 Канализация
67+803.73
26 Канализация
70+627.48
27 Въздушна линия
73+890.00
28 Въздушна линия
74+177.87
29 Въздушна линия
74+643.68
30 Въздушна линия
76+468.00
31 Кабели ел.секция
76+462.55
№
1
2
3

Вид инфраструктура
Въздушна линия
Въздушна линия
Въздушна линия
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Въздушна линия
Въздушна линия
Канализация
Въздушна линия
Въздушна линия
Въздушна линия
Въздушна линия
Въздушна линия
Канализация
Канализация
Въздушна линия
Въздушна линия
Въздушна линия
Въздушна линия
Кабели ел.секция

52+250.63
56+346.38
56+974.93
59+251.65
62+797.14
65+414.69
65+728.87
66+297.48
67+805.15
70+631.10
73+895.60
74+178.30
74+651.50
76+450.35
76+466.37

 Компонент 6 „Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница,
при гара Завой“
Техническият проект е разработен за ново трасе на жп линията, включващо:
- двойна жп линия по отношение на: геометрично решение, мостови
съоръжения, водостоци, канавки, дренажи и изпълнение на
отчуждителни процедури и процедури по околна среда;
- единична жп линия по отношение на: земно платно, контактна мрежа,
сигнализация и телекомуникации.
Дължината на новото железопътно трасе е 2 116 м. В този участък ще бъде
изпълнен нов стоманобетонен мост с дължина 119 м над река Тунджа и един по-малък
стоманобетонен мост с дължина 10 м.
По цялата дължина е предвидено отвеждане на повърхностните води с канавки,
облицовани с бетонови елементи ЕКТ 50-200, положени върху пясък с дебелина 5 см.
Предвижда се и изграждането на две нови водоотводни съоръжения на км 190+745 и км
191+260, удължаване на плочест водосток с 1м на км 190+599.
Предвижда се и изграждането на три тръбни проходи под трасето на жп линията
с диаметър 0.30 м. Те са предвидени да се изпълнят на км 190+950, 191+350 и 191+575.
Общата дължина на железния път е разделена на 2 специфични участъка:
■ Участък I (Открит път ) - От км 190+200 до начало на стрелка № 2 (НС2 – км
191+693.11 ) от гара Завой, идеен проект 2015 г.;
■ Участък II (Гара Завой ) – От началото на стрелка № 2 (НС2 – км
191+693.11) до км 193+080, технически проект 2013 г.
Проектните параметри на новото трасе отговарят на изискванията от
Техническите спецификации и Инструкция за устройство и поддържане на горното
строене на железния път и железопътните стрелки” и Наредба 55:
• Категория на жп линията – магистрала;
• Тип на жп линията – единична/двойна, електрифицирана;
• Проектна скорост – 160 км/ч;
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Описание на участъците
Новото трасе е привързано към геометричните елементи и километража от
проекта „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в
участъци на жп линията Пловдив-Бургас в Република България”.
■ Участък I ( Открит път )– От км 190+200 до начало на стрлелка № 2 (НС2 –
км 191+693.11 ) от гара Завой.
Жп линията е нова и в открит път. В този участък е разположен
новопроектираният мост на р. Тунджа. Надлъжният профил в тази част зависи от
съществуващият насип на железният път, изградения пътен надлез на магистрала
„Тракия“ и коловозното развитие на гара Завой. Многото фактори в нивелетното
решение не дават голяма гъвкавост при височинното разполагане на бъдещия мост.
По задание за проектиране: Техническият проект се отнася за участък от км
190+590 до км 192+706 по 8-ма жп линия Пловдив-Бургас в междугарието Ямбол Завой. В процеса на проектиране е установено, че реализирането на новото жп трасе
засяга участъка от км 190+355 до км 192+764 по съществуващия километраж.
Разработеният Технически проект започва от км 190+200 с права (176.19 м) по насипа
на съществуващата линия Ямбол-Завой.
■ Участък II (Гара Завой ) – От началото на стрелка № 2 (НС2 – км
191+693.11) до км 193+080
В участъка е разположена гара Завой. Новопроектираното трасе, в основната си
част съвпада със съществуващото и жп линията е предвидена за основен ремонт.
Коловозното развитие на гара Завой се състои от два приемоотправни коловоза,
свързани с есови връзки ( Kоловози № 1 и № 2) и по един предпазен, глух коловоз за
всяка гърловина (Kоловози № 3 и № 4). Коловоз № 1 и Коловоз № 2 се явяват
продължение, съответно на Път 1 и Път 2 в гарата. Предпазните коловози ще
съществуват само първоначално, когато линията в открития път е единична. Те имат за
цел да предотвратят възможността за излизане на возило на текущият път (Коловоз 1),
когато е дадено разрешение за движение на влак по него. При бъдещото удвояване на
линията в открития път, Коловоз 2 ще бъде продължение на Път 2 в гарата и няма да
има нужда от предпазни коловози.
Перони
Съществуващите перони са ниски (с височина над глава релса 25-30 cm) и с
дължина 100 м. Перон № 2 е разположен между приемотправните коловози. За така
изброените параметри, пероните не отговарят на изискванията за оперативна
съвместимост посочени в ТСОС. Проекта предвижда разрушаването на
съществуващите и изграждането на два нови перона за Коловоз 1 и Коловоз 2 със
следните параметри:
- хоризонтално разстояние от ръб перонен елемент до ос коловоз 1.65 м;
- височина на горен ръб перонен елемент над глава релса 0.55м;
- дължина 150 м;
- ширина 3 м.
Предвидени са необходимите тактилни ивици, рампи и парапети за да се
изпълнят изискванията на “Наредба № 6 от 26 ноември 2003 г. за изграждане на
достъпна среда в урбанизираните територии”.
За гара Завой се предвижда модернизация на контактната мрежа, която включва:
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запазване на част от стълбовете и контактната мрежа - предвижда се
почистване, боядисване, защита от корозия и подмяна на дефектните детайли
и възли на стълбовете и демонтаж и саниране на всички конзоли;
- поставяне на нови стълбове с полагане на нов контактен проводник, носещо
въже, струни и струнни клеми в участъците на новото строителство.
Предвижда се и демонтиране на всички стълбове и проводници, които няма да
се използват.
Предвидено е и преустройство на външното осветление на гара Завой.
-

Проектът предвижда промени:
- Предвижда се изграждането на съоръжение на две нива за преминаване на
пешеходци, с което да се осигури безопасното им придвижване между
пероните. Пешеходното пресичане ще бъде разположено на територията на
гара Завой около км 192+000 и ще бъде ситуирано в съответствие с новото
коловозно развитие на гарата. Предвижда се новото съоръжение да бъде
едноотворна стоманена конструкция с минимална светла височина от глава
релса от 6800 мм (+300 мм резерв за строителни и експлоатационни допуски)
- 7100 мм. За осигуряване на достъп на хора с увреждания с инвалидни
колички се предвижда изграждането на асансьори;
- Закриването на съществуващия прелез в района на гара Завой и изграждане
на пътен надлез.
По отношение на земното платно и отводняването могат да се разграничат
следните характерни участъци:
Участък 1 – Насип от км 190+200 до км 190+745 ( L=545 m )
Земното платно попада върху насипа на съществуващата жп линия.
Отводняването в петите на насипа се осъществява с канавки тип ЕКТ 50-200, които се
заустват в предвидените за реконструкция водостоци на км 190+267, км 190+599 и км
190+745. Дясната канавка отводнява и земното платно на служебния път а лявата е
съобразена с бъдещото уширяване на насипа при изграждането на Път 2.
Участък 2 – Насип от км 190+745 до НМ 191+401.02 ( L=647 m )
Земното платно е върху изцяло новоизграден насип. Отводняването в петите на
насипа се осъществява с канавки тип ЕКТ 50-200, които се заустват в предвидените за
изграждане нови водоотводни съоръжения на км 191+125 и км 191+260.
Участък 3–Стоманобетонен мост над р. Тунджа от НМ 191+401.02 до км
191+520.02 (L=119 м)
Участък 4 – Насип от км 190+520.02 до км 191+668 ( L=146 м )
Земното платно е върху изцяло новоизграден насип. Отводняването в петите на
насипа се осъщестява с канавки тип ЕКТ 50-200, които се заустват в р. Тунджа.
Участък 5 – Гарова площадка от км 191+668 до км 192+557 ( L=889 м )
Земното платно за коловозното развитие на гара Завой е:
- в изкоп от км 191+668 до км 192+125;
Този подучастък се отводнява от дренажна система от перфорирани тръби PVC
Ø200 mm и шахти Ø1000 мм, която се зауства в канавки тип ЕКТ 50-200.
Тук се включват зоните на надлеза на Автомагистрала „Тракия“ и пероните на
гарата.
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- в насип от км 192+125 до км 192+557. Земното платно попада върху
съществуващия насип, който се отводнява с канавки тип ЕКТ 50-200 заустващи се във
водостока на км 192+205.
В проекта са включени строително-ремонтни работи по демонтиране,
разглобяване и реинсталация на съоръженията за сигнализация, АЛС, заедно с
подземната кабелна мрежа. Предвижда се подмяната на релсовите токови вериги с
централизирана система броячи на оси. С това ще се подобри работата на
осигурителната техника и се избягва монтаж на изолирани настави по текущите пътища
и стрелковите улици. Включено е и преустройство и подмяна на всички светофори по
скоростна сигнализация. За електрическата бариера на км 192+427.47 се предвижда
подмяна на релейната апаратура комплект с кабина, нови бариерни механизми и
прелезни шосейни светофари. За кабелната мрежа се предвижда изграждане на канална
кабелна мрежа с бетонови канали 20х20 в гара Завой от входен светофор А до входен
светофор Г, подмяна с нови сигнални кабели и монтирането на два нови кабелни
шкафа.
По дължината на новото трасе е предвидено и полагане на нов магистрален
кабел тип МККАЕПБП 4х4х1.2+15х4х1.2 в земен изкоп с дълбочина минимум 900 мм.
За новото железопътно трасе се предвижда изграждането на нова контактна
мрежа, което включва: направа на изкоп за фундаменти, изграждане и монтаж на
фундаменти, поставяне на нови стълбове, монтаж на конзоли и окачване на контактната
мрежа.
Служебен път
За осъществяване поддръжката на железния път, електроконтактната и кабелна
мрежа се предвижда изграждане на служебен път съгласно изискванията на
Приложение 2 от „Инструкция за устройство и поддържане на земното платно за жп
линии“ на ДП „ НК ЖИ“.
Нов мост над р. Тунджа
Целта на проекта е решение за нов мост над река Тунджа при проектна
скоростта на движение до 160 км/ч. Проектът е съобразен решенията на ЕТИС и е
изработен за дву-пътна жп линия за 160 км/час. Типа на фундирането е съобразено с
извършеното хидро-геоложко проучване, като е избрано пилотно фундиране.
Инвестиционното предложение включва изграждането на нов петотворен
стоманобетонен мост над река Тунджа. Дължината на моста е 119 м от км 191+401.02
до км 191+520.02.
Предвидено е и изграждането на един по-малък стоманобетонен мост на км
191+125 с дължина 10 м с цел премостване на блатист район, като по този начин няма
да се допусне пресушаване на територията.
В Проекта са разработени – два броя водостока с отвор по 4 м, един проход за
дребни животни, които са разработени за двупът-на ж.п. линия за 160 км/час
Автомобилен прелез (км 192+427.47)
Проектът не предвижда промяна в категоризацията на прелеза, а само
реконструкция на прелезната настилка и сигнализационна уредба във връзка с
изпълнението на СМР по железния път.
Реконструкцията на прелеза ще включва следните СМР:
- демонтаж на съществуваща прелезна настилка от дървени траверси;
- изкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка;
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- изграждане на отводнителни съоръжения за повърхностните води от
прелезната настилка и за осигуряване преминаването на водите от канавките (ЕКТ 50200), отводняващи земното платно на железния път;
- монтаж на нова еластична система за железопътен прелез;
- полагане на нова асфалтобетонова настилка;
По проект Компонент 2 - този прелез се предвижда да бъде закрит, а след гара
Завой да се изгради пътен надлез на км 192+625.
Закриване и рекултивация
След приключване на строителството и пускането на влаковете по новото трасе
се предвиждат дейности по демонтаж на съществуващия железен път и рекултивация
на старото трасе. Предвидените дейности включват:
демонтаж на железен път и извозване на материалите;
изгребване на стар баласт и извозване до депо;
демонтаж на контактен проводник и устройства за окачване;
демонтаж на стоманобетонни и метални стълбове;
демонтаж на кабели и устройства от системите за сигнализация и
телекомуникации;
охумусяване и озеленяване на старото земно платно.
Големи съоръжения: Мост при км 191+125 и Мост над р. Тунджа от км
191+401.02 до км 191+520.02.
Малки съоръжения: Плочест водосток при км 190+715; Плочест водосток при
км 190+745; Плочест водосток при км 191+260; Тръбен проход Ø300 при км 191+350.
♦ Компонент 7: „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница
и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“,
идеен проект 2015 г.
 Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница
Гара Зимница е част от коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“ на
основната мрежа съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013 на европейския парламент и на
съвета от 11 декември 2013 за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за
изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и
(ЕО) № 67/2010.
Гара Зимница е железопътна гара в село Зимница, община Стралджа, област
Ямбол. Разположена е от км 198+144 до км 199+360 по 8-ма жп линия Пловдив –
Бургас.
Горното строене по главните коловози е предвидено с релси тип 60Е1,
стоманобетонни траверси СТ-6, безнаставов релсов път. По приемо-отправните
коловози горното строене е предвидено с релси тип 49Е1, стоманобетонни траверси
CT-4, безнаставов релсов път.
За съоръженията се предвижда рехабилитация на водоотводните съоръжения;
реконструкция на перон № 1, L=90 м и изграждане на два нови перона; изграждане на
нов пешеходен подлез; основен ремонт на съществуващия пешеходен подлез в
нечетната гърловина и изграждане на шумозащитни стени
Предвидено е цялостна рехабилитация на контактната мрежа, съобразно
преустройство на железен път и модернизация на секционен пост Зимница.
Рехабилитацията на контактната мрежа включва, без да се ограничава до:
демонтаж на съществуващата контактна мрежа и изграждане на нова, с цялостна
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подмяна на възли, елементи, проводници, изолатори и др., съгласно изискванията на
ТСОС „Енергия. Демонтаж на стълбовната линия, като се запазват част от
стоманорешетъчните стълбове за които е необходима само рехабилитация и саниране
на фундаментите. Изграждането на новата стълбовна линия ще се изпълни чрез
изправяне на металорешетъчни, плътно метални или метални профилни стълбове, в
зависимост от предназначението и натоварванията, с фундаменти с анкерни болтове и
горещо поцинковани. Предвидено е изпълнение на пасивна защита против гнездене и
кацане на птици.
Модернизацията на Секционен пост Зимница включва цялостен демонтаж на
съоръженията и разрушаване на сградата (съществуващия СП е от закрит тип и
състоянието на сградата е с влошени параметри). Изграждане на нов секционен пост от
открит тип, с фундаментна основа и цялостна подмяна на съоръженията.
Планираните дейности по системите за сигнализация и телекомуникации
включват доставка, строителство и монтаж на нова маршрутно компютърна
централизация (МКЦ) с нова маршрутизация за гара Зимница; нова тръбна канална
мрежа и положени нови кабели за управление и контрол на полевите обекти; нови
стрелкови обръщателни апарати с външно заключване; нови светофори с LED модули и
централизирана система броячи на оси за контрол на участъците от железния път в
гарата и прилежащите междугария. Предвидено отвеждане на повърхностните води с
канавки, облицовани с бетонови елементи ЕКТ 200/50 и ЕКТ 200/30, положени върху
пясък с дебелина 5 см.
Ще се извърши обновяване на оборудването на прелеза страна Желю войвода.
Описание на разработката
По проект се запазват 6 ПО коловоза. Четната гърловина е разработена с цел
бъдещо удвояване на междугарието Завой – Зимница.
Общи положения
Изпълнени са специфичните изисквания за жп гара Зимница от техническите
спецификации. За реализирането на цялостната реконструкция на стрелковото развитие
на гара Зимница не се предвиждат отмествания на проектната ос спрямо
съществуващата и не се нарушават границите на собственост. Оптимизацията на
коловозното развитие на гара Зимница включва следните видове основни работи:
o
Премахване на съществуващите двойни коловозни съединения (бретели)
в двете гърловини и замяната им с единични коловозни съединения съставени от
обикновени стрелки с отклонение 1:9 и радиус 300 м;
o
Подновяване на горното строене на текущия път в гарата с релси тип
60Е1 и стоманобетонови траверси с еластично безподложноскрепление;
o
Подновяване на горното строене на всички стрелки по текущия път в
гарата с релси тежък тип 60Е1 и нови стоманобетонови траверси с еластично
безподложно скрепление;
o
Полагане на противозамръзващ пласт;
o
Рехабилитация на водоотводните съоръжения;
o
Изграждане на дренажи по протежение на текущия път в гарата;
o
Рехабилитация на контактната мрежа;
o
Ремонт на перони;
o
Основен ремонт на подлез на км 199+195.00.
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Съоръжения
o
Водостоци – предвижда се рехабилитация по водоотводните съоръжения.
o
Перони – предвижда се реконструкция на перон № 1, L=90 м, изграждане
на два нови перона по ТСОС с височина 550 мм над глава релса и отстояние до ос
коловоз 1.75 м и изграждане на нов подлез за пътници на км 198+726.11. Предвидена е
тактилна ивица за внимание съгласно чл. 19. от „Правила за техническа експлоатация
на железопътната инфраструктура на ДП НКЖИ“, както и водещи ивици по
протежение на перона.
o
Подлез – предвижда се основен ремонт на съществуващия подлез.

ГАРА СТРАЛДЖА
•
Контактна мрежа
o
Рехабилитацията на контактната мрежа включва, без да се ограничава до:
демонтаж на съществуващата контактна мрежа и изграждане на нова, с цялостна
подмяна на възли, елементи, проводници, изолатори и др., съгласно изискванията на
ТСОС „Енергия. Демонтаж на стълбовната линия, като се запазват част от
стоманорешетъчните стълбове за които е необходима само рехабилитация и саниране
на фундаментите. Изграждането на новата стълбовна линия ще се изпълни чрез
изправяне на металорешетъчни, плътно метални или метални профилни стълбове, в
зависимост от предназначението и натоварванията, с фундаменти с анкерни болтове и
горещо поцинковани.
Запазва се контактният проводник на II и III коловози, тъй като е с добри
експлоатационни параметри и сменен през 2013 г.
• Стълбове
Предвиден е изпълнение на пасивна защита против гнездене и кацане на птици.
♦ Компонент 8: „Рехабилитация на железопътна отсечка Стралджа –
Церковски”, работен проект 2017 г.
Участъкът предвиден за рехабилитация по обособена позиция е железопътна
отсечка в междугарието Стралджа – Церковски от км 217+210 до км 218+919 (Път 1) и
от км 218+586 до км 218+973 (Път 2).
Целта е рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа – Церковски за
проектна скорост 130 км/ч.
Оптимизацията на железния път включва следните видове основни работи:
Демонтиране на релсо-траверсовата скара с релси S 49 и траверси Ст 4 или дървени
траверси, превоз до база за разкомплектоване и подреждане на материалите; Събиране,
натоварване и превоз на депо на трошения чакъл от съществуващата баластова призма;
Изкопи и насипи до достигане на проектни коти и наклони; Полагане на геоматериали
(геотекстил и геомрежи); Полагане и уплътняване на защитен пласт с дебелина 0.40 м;
Доставка на нов баласт, полагане, повдигане и подбиване на релсовия път до проектни
ос и ниво. Огазване на железния път и планировка на баластовата призма.
Категория на линията
Участъкът Стралджа - Церковски е част от осма железопътната линия Пловдив Карнобат – Бургас на Република България, с категория железопътна магистрала.
Съгласно Наредба 55, параметрите на линията трябва да са следните:
- преобладаваща проектна скорост: 160 - 200 км/ч за пътнически превози и 120
км/ч за товарни превози;
- натоварване на ос: 22.5 тона;
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- дължина на влака: 750 м;
- габарит - 1-CM2;
- разстояние между коловозите – 4.10 м (за скорости под 160 км/ч).
Съгласно заповед № 477 /18.03.2015 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ“
за категоризация на железопътните линии по ТСОС за подсистема „Инфраструктура“,
експлоатационните параметри за осма железопътна линия са следните:
- проектна скорост: 120-160 км/ч;
- натоварване на ос: 22.5 тона;
- дължина на влака: 600 м;
- габарит - GC;
- използваема дължина на пероните: 200 - 400 м.
Проектно решение
Проектни решения по път 1
Началото на ремонта се измества на км 217+185.24 (вместо км 217+210) от една
страна заради изпълнението на безнаставовия път и от друга заради плавното
привързване към съществуващия участък. Проектът предвижда да се изпълни
подбиване и добаластиране на железния път в участъка от км 216+085 до км 217+185.
В участъка от км 216+085 до началото на ремонта (обхвата на крива № 9) ще се
извърши поправка по ос и ниво, за достигане на проектни параметри. Отклоненията на
съществуващото трасе достигат до 15 см в кривата в посока надясно, спрямо
нарастване на километража. Направена е проверка на габарита спрямо съществуващото
трасе на път 2, спрямо проектната ос на път 1. Крива 9 е с радиус 996 м и преходни
криви по 182 м.
Следващата крива № 10 е с радиус 966 м и преходни криви по 182 м. На
предишните етапи на проекта кривата е оптимизирана с увеличаване на преходните
криви до нормални. По този начин се предизвикват значителни отклонения на
съществуващото положение, които достигат до 73 см в зоната на втората преходна
крива. Отместванията влияят благоприятно на положението на железния път върху
короната на насипа. Направена е проверка на габарита спрямо съществуващото трасе на
път 2, спрямо проектната ос на път 1.
Крива № 11 е проектирана между направлението на Път 1 от гърловината на
гара Стралджа и тангентата на крива 10. Кривата не може да бъде избегната с промяна
на тангентата тъй като продължението на правата от гарата отстои на 3.85 м от Път 2 в
зоната на НПК102. Закръглението на чупката между двете направления е проектирано с
радиус 50 000 м с оглед на получаване на по-голяма дължина на циркулярна крива,
която да е възможна за изпълнение.
Връзката със съществуващия път от страна на гара Церковски по път 1 се
осъществява на км 218+918.6 (НС 2), като в участъка от км 218+909.81 до 218+918.6 е
изпълнен нов железен път при строителството по проекта за гара Церковски. В точката
на привързване железният път е изпълнен с отклонения в план до 3 см (отместванията
са локални в зоната на стрелката), като към гарата отклоненията от проектното
положение са по-малки от 1 см. Поради това проектното положение съгласно
техническия проект не се изменя, а отклоненията при стрелка 2, трябва да се отстранят
или да се изпълни плавен преход.
Проектни решения по път 2
Началото на ремонта се измества на км 218+577.757 (вместо км 218+586) заради
връзката с изпълнения участък с безнаставов път.
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Началото на ремонта е в правата от НПК62 до НК7 с дължина 649.86 м. В
точката на връзка отместванията на съществуващия път спрямо проектния са
минимални – по малки от 1 см. Тъй като постепенно нарастват в посока обратна на
нарастване на километража, се предвижда железния път да се подбие 120 м назад или
от км 218+457.76 до км 218+577.76.
Крива 7 и Крива 8 са проектирани, за да се увеличи междуколовозното
разстояние в гара Церковски. Параметрите на кривите и дължината на междинната
права удовлетворяват изискванията на нормите за скорост 130 км/ч.
Връзката с коловозите при гара Церковски се осъществява на КС 4 (км
218+973.37). В точката на привързване железният път е изпълнен с отклонения в план
до 3 см (отместванията са локални в зоната на стрелката), като към гарата отклоненията
от проектното положение са по-малки от 1 см. Поради това проектното положение
отклоненията при стрелка 4, трябва да се отстранят или да се изпълни плавен преход.
От км 218+909.06 до км 218+973.379 (КС 4) 6 е изпълнен нов железен път при
строителството по проекта за гара Церковски. Настоящият проект предвижда
поправяне на пътя по ос и ниво в този участък, като се запазва изпълненото горно и
долно строене.
Обосновка на проектното решение по ниво
Проектни решения по път 1
На базата на извършените геодезически измервания е установено, че
съществуващата нивелета в участъка от км 216+085 до началото на ремонта (обхвата на
крива № 9) по път 1, е с около 3-4 см по-високо спрямо проектната нивелета. За да
може да се извърши плавния преход към съшествуващия железен път чрез корекцията в
план и по ниво, проектното решение предвижда да се повдигне нивелетата в този
участък с 35- 40 мм. Повдигането на нивелетата в участъка за поправяне по ос и ниво
води до изменение на нивелетното рамо от км 217+240 до км 218+150 като от наклон
0.00 ‰ се изменя на 0.04‰ слизане. След края на нивелетното рамо на km 218+150 се
запазва техническото решение от техническия проект.
Връзката със съществуващия път от страна на гара Церковски по път 1 се
осъществява на км 218+918.6 (НПК 2), като съществуващото ниво при връзката е пониско от проектното с ~1 cm. В гарата съществуващото положение на железния път се
отличава от проектното с минимални разлики.
Проектни решения по път 2
Проектната нивелета по път 2 не се изменя. В началото на ремонта на км
218+577.76 съществуващият железен път е по нисък с 5 см от проектното ниво. Но тъй
като пътя ще се поправи по ос и ниво в участъка от км 218+457.76 до км 218+577.76, то
пътя ще бъде повдигнат на проектно положение, като се има предвид, че на км
218+457.76 разликата (съществуващо/проектно) е 0.
Заздравяване на земното платно
При актуализацията на проектната разработка са проведени допълнителни
инженерно-геоложки проучвания, които потвърждават необходимостта от усилване на
земната основа и използването на геоматериали. Решено е да се положи защитен пласт
с равна дебелина 40 см по цялата дължина на участъка за подновяване. Това ще улесни
технологията и контрола за изпълнение на земните работи и ще повиши
носимоспособността на земното платно.
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Отводнителна система
За отводняване на земното платно се предвижда да се използват стоманобетонни
канавки тип ЕКТ 200/50, положени върху пясък с дебелина 5 см.
Път 1
Зоната от км 217+185 до водостока на км 217+418 е в насип и няма нужда от
канавки. Съществуващия насип ще бъде допълнен с насип от свързани почви с наклон
на откоса 1:6, за предпазване и отдалечаване на повърхностните води от насипа.
Следва участък, в който съществуващите условия създават проблеми с
отвеждането на водите. През водостоците на км 217+418 и на км 218+298 минават
напоителни канали. Оказва се, че площта заключена между железния път, напоителния
канал и двата водостока няма възможност да бъде отводнена. Причините за тази
ситуация са равнинността на участъка и нивото на напоителния канал, което е повисока от терена. Евентуалното проектиране на канавка е безсмислено при условие, че
тя ще бъде на по-ниски проектни коти от тези, на намиращия се в близост канал и няма
да може да бъде заустена. Ето защо е прието да се осигури възможност единствено за
отдалечаване на водата от петата на насипа (защитния пласт) по напречния наклон на
земното платно. Предвидено е преоткосиране на терена.
Следващото отводнително съоръжение е проектирано от км 218+445 до км
218+915.26, където се свързва с изпълнена канавка при строителството по проекта за
гара Церковски. Проектираната канавка отвежда водите от отводняването на гарата от
прелеза назад към междугарието. При изпълнението на проекта за гарата е направен
изкоп успоредно на път 1, които да послужи за земна канавка за отвеждане на водите от
гарата. Канавката е разположена успоредно на пътя на разстояние 6.02 м, като след км
218+587 се приближава към железния път на разстояние от 492 м. След км 218+894
канавката променя направлението си, за да се свърже с изпълнената канавка на км
218+915.
Път 2
Проектирана е канавка от км 218+584 до км 218+996, която да отвежда водите от
гърловината на гара Стралджа и се зауства на терен в точката около началото на
ремонта по път 2.
Предвижда се подмяна на захранващия кабел СВТ3х1.5мм2 за бализната група
при предупредителните сигнали, от входен сигнал „А“ до „ПсА“. Новият кабел ще бъде
положен в трасето на кабелите за сигнализация от страната на път №2.
Малки съоръжения
- Водосток при км 217+418;
- Водосток при км 218+298;
Предвиждат се ремонтни работи само на единия водосток (км 218+298), на който
трябва да се изгради стоманобетонов кожух на челната му страна (от към втока).
Оттока и състоянието на другия водосток е добро и не се предвиждат ремонтни
дейности.
Реконструкция на инфраструктула на други ведомства
Пресичания – електропроводи
Съществуващата ВЛ 20 кV „Венец” се пресича с новата жп линия при км.
218+649.

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД

56

Нетехническо резюме на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за

„Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2”

Преустройството на ВЛ 20 kV „Венец“, се налага с цел постигане нормативния
габарит и ъгъл на пресичане с новопроектираната жп линия. Реконструкцията на ВЛ 20
kV „Венец“ в мястото на пресичане с новата жп линия ще се осъществи, като
пресичането се изпълни кабелно при км 218+639. За целта на съществуващите стоманорешетъчни стълбове № 103 и № 104 ще се монтират разединители със заземителен нож
и по три броя металоокисни вентилни отвода. От разединителите, в предпазни тръби,
през нови шахти Ш1 и Ш3, в тръбна мрежа от 2 бр. PEHD тръби Ø140 и през нова Ш2
от стълб № 103 до стълб №104 ще се изтеглят три едножилни кабела. Към
разединителите, захранващите кабели се присъединяват посредством комплекти (3х1)
от 3 бр. еднофазни кабелни глави за открит монтаж. От Ш2 до Ш3 трасето преминава
под коловозите и ще се изпълни на дълбочина 2,6 м от кота глава релса. За предпазване
на кабелите, е предвидено тръбната мрежа да се изпълни в бетонов кожух и маркировка
със сигнална пластмасова лента. Кабелните шахти се маркират трайно с хоризонтални
маркери, а в критичните места (точки) по кабелното трасе се поставят пасивни маркери.
Проводниците на ВЛ в участъка, ограничаващ пресичането на жп линията от стълб №
103 до стълб № 104 се демонтират.
Прилагаме ситуации с местоположение/ситуация на проектните трасета на
отделните компоненти на инвестиционното предложение за „Рехабилитация на
железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“ (Приложение № 5).
5. Етапи за реализация на инвестиционното предложение
Срокове за изпълнение на строителните дейности по отделните компоненти от
проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас , Фаза 2“
Компонент 1 - „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и
телекомуникация по железопътната линия Пловдив - Бургас“
Срок за изпълнение - 30.01.2018 – 31.12.2021 г.
Компонент 2 - „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлез за
железопътния участък Пловдив – Бургас“
Срок за изпълнение – 29.11.2019 – 01.02.2021 г.
Компонент 3 - „Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград Айтос”
Срок за изпълнение - 30.10.2018 – 1.11.2019 г.
Компонент 4 - „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив – Оризово”
Срок за изпълнение - 07.11.2016 – 07.11.2018 г.
Компонент 5 - „Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово“
Срок за изпълнение - 30.03.2018 – 30.12.2021 г.
Компонент 6 - „Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница, при
гара Завой”
Срок за изпълнение - 30.10.2018 – 01.04.2021 г.
Компонент 7 - „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и
рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“. Рехабилитация на
контактната мрежа в междугарието Зимница – Церковски, вкл. гара Стралджа.
Срок за изпълнение - 30.04.2018 - 30.11.2020 г.
Компонент 8 - „Рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа – Церковски
в участъка от км 217+210 до км 219+059”
Срок за изпълнение - 26.01.2017 – 01.02.2018 г.
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6. Алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение
6.1. Развитие на проекта
Реализацията на концепцията за рехабилитация на железопътната линия започва
с проект за „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в
участъци от жп линии Пловдив-Бургас и Мездра-Горна Оряховица“. Настоящият
проект е продължение и на проект PHARE LSIF BG9811-01 „Подновяване на
железопътните линия в България“ за железопътните отсечки Зимница - Стралджа и
Стралджа - Церковски.
С Решение на ЕК от 01.07.2011 г. е одобрен за изпълнение проект
„Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия
Пловдив-Бургас“, съ-финансиран по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013. По
проекта са извършени рехабилитация на железен път и контактна мрежа,
рехабилитация на малки и големи жп съоръжения по съществуващо трасе от 177.430
км, включващо следните участъци: Михайлово - Калояновец (10.7 км); Стара Загора Зимница (91.2 км, без отсечката от 190 км до 192 км) и Церковски - Бургас (75.5 км). По
проекта са извършени дейности по рехабилитация на подсистемите Инфраструктура и
Енергия в участъците Михайлово - Калояновец, Стара Загора - Зимница и Церковски Бургас.
През 2015 г. е стартирал проект за „Подготовка на проект „Рехабилитация на
железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма
„Транспорт“ 2007 - 2013, по Приоритетна ос 5, включващ подготовка на дейности по
рехабилитация и модернизация на подсистеми Инфраструктура, Енергия и КУС по
обекти в железопътни участъци, които не са обновявани.
Скоростта на движение на влаковете в тези участъци от железопътната линия
варира между 50 - 120 км/ч. Цялата железопътна линия е оборудвана с Автоматична
влакова система за сигурност, с изчерпан ресурс за поддръжка, която не е оперативно
съвместима. Съществуващото положение на участъци и подсистеми на железопътната
инфраструктура, които не са рехабилитирани и модернизирани се характеризира с
незадоволително състояние на жп инфраструктурата, неотговаряща на изискванията за
оперативна съвместимост на железопътната система по подсистеми Инфраструктура,
Енергия и КУС.
Предмет на ОВОС са осем Компонента, включени в проект за „Подготовка на
проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“. Всичките
осем Компонента са преминали през фазата на прединвестициионото проучване, за
определяне на възможно техническо решение за изпълнение. Предложени са варианти,
които са преминали през процедурите по реда на глава шеста от ЗООС и глава втора от
Наредбата за ОС и през процедури за преценяване необходимостта от ОВОС. За всяко
инвестиционно предложение по отделните Компоненти е постановено решение на
съответния компетентен орган по околна среда, че:
- проектът не подлежи на процедурите по реда на глава шеста от ЗООС и глава
втора от Наредбата за ОС;
- да не се извършва екологична оценка;
- да не се извършва ОВОС и Оценка на съвместимост с предмета и целите за
опазаване в защитените зони.
В обхвата на инвестиционното предложение за „Рехабилитация на
железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“ се включват следните компоненти:
♦ Компонент 1: „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и
телекомуникация по железопътната линия Пловдив - Бургас“
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 „Изграждане на оптичен кабел по линията Пловдив – Бургас“
През 2014 г. е проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка
за обект „Подготовката на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив –
Бургас, Фаза 2“, в обхвата на която попада и Компонент 1: „Проектиране и изграждане
на системи за сигнализация и телекомуникация по железопътната линия Пловдив Бургас“.
Задачата на избрания консултант е преглед, изготвяне при необходимост на
допълнителни разработки и/или актуализация на наличния проект изготвен от
Консорциум Судоп – ТЕЕ през 2010 г.
Основната цел на инвестиционното предложение е ново изградената
телекомуникационна система да задоволи изискванията на железопътната
инфраструктура и българските железопътни превозвачи за дълъг период от време,
осигурявайки управлението и обслужването на влаковете, административното и
оперативно ръководство на гарите и звената на ДП „Национална компания железопътна
инфраструктура“, БДЖ ЕАД и частните жп оператори в участъка на 8-ма главна
железопътна линия Пловдив - Стара Загора - Бургас. С реализирането му ще се покрият
и критериите за оперативна съвместимост на този участък от железопътната система,
неразделна част от Транс - европейската конвенционална и високоскоростна
железопътна система. Цялото разстояние на трасето по километража на железния път е
308 км.
За реализирането на модернизацията на телекомуникационните системи и
устройства по 8-ма главна железопътна линия в участъка Пловдив - Стара Загора Бургас се предвижда инсталиране и пускане в действие на оптичен кабел с капацитет
36 едномодови оптични влакна, инсталиран изцяло подземно в зоната на отчуждение
(сервитутната зона) на железния път, в съответствие с чл. 96 на Наредба № 55 от
29.01.2004 на МТИТС (ДВ бр. 18/2004)
За изпълнението на проекта в частта за полагане на HDPE тръбите се предвижда
машинна направа на изкоп с дълбочина 1 100 мм с обща дължина 200 000 м в почва I до
III категория и машинна направа на изкоп с обща дължина 135 000 м в почва IV до VI
категория. Няма да се използва взрив. Изкопите за полагане на оптичния кабел са в
сервитута на железния път на НКЖИ, от външната страна на отводнителните канавки
на разстояние най-малко 1 м от тях и не повече от 0.5 м от края на зоната на
сервитутната зона. В направения изкоп за подземно полагане на оптичния кабел се
полагат две HDPE тръби, като втората остава свободна за бъдещо развитие. Втората
тръба също излиза в шахтите, но е затапена/защитена срещу запълване с пръст и други
материали. Изграждане на необходимите шахти е на около всеки 2 км. Шахтите се
изграждат така, че да могат да бъдат покрити с минимум 30 - 40 см земен насип до ниво
терен. Шахтите (може и пластмасови със съответно уплътнение и водозащита) са с
размер, подходящ за монтаж на втори оптичен кабел по втората HDPE тръба в бъдеще.
Над положените HDPE тръби, на дълбочина равна на половината разстояние между
повърхността на терена и кабела, се полага жълта сигнална лента с надпис „Внимание
оптичен кабел“. Преминаването на оптичното трасе под жп линии, през мостове,
надлези, водостоци и други изкуствени съоръжения, както и поставянето на ревизионни
шахти на разстояния до 2 км изисква направата на сондажи, полагане на стоманени
тръби, направа на заварки, вкопаване пластмасови шахти за оптичния кабел. Съгласно
Наредба № 58 сондажите за преминаване под железопътното трасе трябва да се
изпълнят на дълбочина повече от 1700 мм от глава релса, след което се поставят
стоманени тръби, през които да преминат HDPE тръбите. При преминаване през
мостове и др. наземни съоръжения, стоманените тръби се заваряват към арматурата или
носещите конструкции.
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През 2014 г. с писмо изх. № ЖИ-36674/21.11.2014 г. ДП „НКЖИ“ уведомява
компетентния орган МОСВ за инвестиционно предложение „Изграждане на оптичен
кабел по линията Пловдив – Бургас“. С писмо изх. № ОВОС-83/05.01.2015 г. МОСВ
уведомява, че така представеното ИП за изграждане на оптичен кабел по жп линията
Пловдив – Бургас не попада самостоятелно в обхвата на някоя от позициите на
Приложение № 1 и № 2 на ЗООС, като МОСВ постановява, че за ИП не е необходимо
провеждане на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС.
През 2016 г. е изготвен Идеен проект за Позиция 1 - „Изграждане на оптичен
кабел по линията Пловдив – Бургас“ и като част от проекта за „Рехабилитация на
железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“ тази проектна разработка е предмет
на доклада за ОВОС.
 Изграждане на системи за сигнализация по жп линията Пловдив –
Бургас (ETCS ниво 1, версия 2.3.0d)
Проектът е изработен през 2016 г. Изборът на реалистичен сценарий по проект
2, позиция 3 „Изграждане на системи за сигнализация по линията Пловдив - Бургас
(ETCS ниво 1, версия 2.3.0d)” е направен въз основа на среща по договор №
4700/24.07.14 г. „Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив - Бургас - фаза 2” между представители на Консултанта, Звено за подготовка
на проект „Модернизация на жп линия Пловдив - Бургас, фаза 2” и поделение
„Сигнализация и телекомуникации”. Предложено е да се разработи Вариант 2 на
реалистичния сценарий, включващ изграждането на нова система ETCS ниво 1, версия
2.3.0d в участъка Маноле - Бургас.
През 2016 г. ДП „НКЖИ“ уведомява компетентния орган МОСВ за
инвестиционно предложение „Изграждане на системи за сигнализация по жп линията
Пловдив – Бургас (ETCS ниво 1, версия 2.3.0d)“. С писмо изх. № ОВОС-8/03.02.2016 г.
МОСВ уведомява, че така представеното ИП не попада самостоятелно в обхвата на
някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на ЗООС, като МОСВ постановява, че за
ИП не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС и глава
втора от Наредбата за ОС.
През 2016 г. е изготвен Идеен проект за „Изграждане на системи за
сигнализация по жп линията Пловдив – Бургас (ETCS ниво 1, версия 2.3.0d)“ и като
част от проекта за „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“
тази проектна разработка е предмет на доклада за ОВОС.
 Внедряване на гарови централизации в гарите от железопътния участък
Пловдив - Бургас
През 2016 г. ДП „НКЖИ“ уведомява компетентния орган МОСВ за
инвестиционно предложение „Внедряване на гарови централизации в 18 гари по
железопътната линия
Пловдив-Бургас и инсталиране на диспечерска централизация“. С писмо изх. № ОВОС61/19.08.2016г. становището на МОСВ е, че проектът не подлежи на процедурите по
реда на глава шеста от ЗООС и глава втора от Наредбата за ОС;
През 2016 г. е разработен идеен проект който обхваща съоръжаването с
маршрутно-компютърни централизация (МКЦ) на гарите: Калояновец, Калитиново,
Хан Аспарух, Нова Загора, Коньово, Безмер, Ямбол, Завой, Стралджа и Церковски,
доставка и монтаж на диспечерска централизация в участъка Пловдив - Бургас,
допълване на идеен проект и технически спецификации за „Изграждане на оптичен
кабел по линията Пловдив – Бургас“ като се предвиди инсталиране на втори оптичен
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кабел с 36 едномодови оптични влакна в участъка Стара Загора – Карнобат и изготвяне
на технически спецификации и приложения за доставка и монтаж на маршрутно
компютърни централизации в участъка Калояновец – Карнобат и за диспечерска
централизация, с оглед прилагането и в участъка Пловдив – Бургас
През 2016 г. е изготвен Идеен проект за „Внедряване на гарови централизации в
18 гари по железопътната линия Пловдив-Бургас и инсталиране на диспечерска
централизация“ и като част от проекта за „Рехабилитация на железопътната линия
Пловдив - Бургас, Фаза 2“ тази проектна разработка е предмет на доклада за ОВОС.
Компонент 2: „Премахване на прелези и изграждане на надлези/подлез
за железопътния участък Пловдив – Бургас“
Основната му цел е премахване на железопътните прелези по железопътната
линия Пловдив - Бургас и заменянето им с пресичания на две нива (надлези и подлези),
чрез което се гарантира безопасната експлоатация на пресичащите се пътна и
железопътна инфраструктури и се минимизира риска от възникване на инциденти в
местата на пресичане.
Поради значителния си обхват, дейността условно е разделена на два участъка:
Участък 1 включва разработката на 10 прелеза от км 18+607 (Скутаре) до
км 102+020 (Стара Загора);
Участък 2 включва разработката на 21 прелеза от км 115+115
(Калитиново) до км 260+921 (Айтос).
На Етап 1, фаза Идеен проект са разработени варианти за премахване на
железопътните прелези по железопътната линия Пловдив - Бургас и заменянето им с
пресичания на две нива (надлези и подлези) и е направен избор на вариант за
разработване в Етап ІІ, фаза Идеен проект.
Вариантните решения се отнасят до конструкцията на надлезите/подлез:
- Обикновен стоманобетон с двойно „Т“ греди или с правоъгълни греди и
стоманобетонни подпорни стени;
- Обикновен стоманобетон с двойно „Т“ греди или с правоъгълни греди и
армирани подпорни стени от високоякостни геомрежи
Относно местоположение на надлезите и засегнати площи не са разглеждани
варианти. Местоположението и габарита на надлезите/подлез е един и същ.
♦

Разработени са два варианта за местоположение на предвидената пасарелката.
Вариант I е със запазване на мястото на пасарелката непосредствено преди
съществуващия прелез, който ще се закрие.
Вариант II е със изместване на пасарелката на 500 м на запад и разполагането.
В Етап ІІ е разработен Вариант едно, като открито и покрито съоръжение.
За реализация на Компонент 2 НКЖИ уведомява МОСВ, като МОСВ издава
Решение № ЕО-3/2016 г. (ЖИ-15576/13.04.2016г.) - да не се извършва екологична
оценка.
В доклада по ОВОС за Компонент 2 „Премахване на прелези и изграждане на
надлези/подлези на железопътен участък Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация
на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ са разгледани и оценени избраните
варианти и проектирани в Етап ІІ фаза идеен проект от 2016 г., подробно описани в т.
1.А.
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Компонент 3: „Изграждане на защитен лесопояс в междугарието
Черноград - Айтос”
Инвестиционното предложение „Изграждане на защитен лесопояс в
междугарието Черноград - Айтос” предвижда изграждане на снегозащитен пояс в два
участъка: участък I - от км 244+060.00 до км 244+760.00 с дължина L=700 м и участък
II - от км 245+365.00 до км 246+390.00 с дължина L=1025 м, с цел осигуряване на
надеждна защита на железния път от неблагоприятните влияния на вятъра през зимните
месеци. С изграждането му ще се предотврати снегонавяването и образуване на преспи,
както и натрупването на фини почвени частици върху железния път, застрашаващи
безопасността на движението.
Защитният пояс е с ширина 8 м, съгласно препоръчителните 4 м при отстояние
на пояса 15 м, и 9 м при отстояние 30 м. Изгражда се успоредно на жп линията, на
отстояние 20 м от оста й по цялата дължина на трасето. Конструкцията му е с
нарастваща височина от посоката на вятъра и рязко снижаване от страна на железния
път. Това ще се постигне чрез засаждане на храсти от страната на вятъра и дървета от
страна на железния път. Засаждането на храстите и дърветата е съгласно показана в
проекта посадъчна схема. На четири места е предвидено прекъсване на пояса (за
прокари) за осигуряване преминаването на хора, машини и животни. На тези места от
страна на железния път, пояса от храсти сменя посоката си на разстояние 4 - 5 м. Преди
засаждането на дърветата и храстите ще се извърши разораване и брануване по цялата
дължина на пояса и ширина 9 м. В редовете дърветата ще бъдат засаждани на
разстояние 3 м едно от друго, а храстите – на 1.5 м. Разстоянието между редовете е 2 м.
Засаждането на дърветата ще се извърши с 3 - 6 годишни фиданки в дупки 50/50/50, а
на храстите - с 3 годишни в дупки 40/40/40. Видовият състав е подбран съобразно
местните условия, височината и гъстотата на короната.
За подобряване на отводняването и намаляване на водния приток към канавката
тип ЕКТ 200/50, между нея и снегозащитния пояс се предвижда изграждане на
допълнителен предпазен канал. Изгражда се по цялата дължина на участъка, като оста
му следва успоредно оста на жп линията и е на разстояние 17 м. Дълбочината на канала
е 0.95 м.
Във връзка с изпълнение на проект „Рехабилитация на железопътната линия
Пловдив-Бургас, Фаза 2“ през м. април 2015 г. ДП „НКЖИ“ уведомява РИОСВ Бургас
за ИП „Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград - Айтос”,
Компонент 3 от проекта.
Компетентния орган по околна среда РИОСВ Бургас постановява, че ИП не е
включено в позициите на Приложение № 1 и № 2 от ЗООС и не подлежи на
регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на
необходимостта от ЕО или ОВОС и глава втора от Наредбата за ОС.
Изготвеният работен проект от 2015 г. за „Изграждане на защитен лесопояс в
междугарието Черноград - Айтос” е част от проекта за „Рехабилитация на
железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“ и тази проектна разработка е
предмет на доклада за ОВОС.
♦

Компонент 4: „Рехабилитация на железопътен участък Скутаре –
Оризово”
За ИП Компонент 4: „Рехабилитация на железопътен участък Скутаре –
Оризово” ДП „НКЖИ“ уведомява МОСВ през м. 10.2010 г. Становището на МОСВ изх.
№ ОВОС-2395/15.11.2010 г. (0406-37/17.11.2010 г.) е, че проектът не подлежи на
процедурите по реда на глава шеста от ЗООС и глава втора от Наредбата за ОС;
♦
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Инвестиционното предложение „Рехабилитация на железопътен участък
Скутаре – Оризово” се класифицира като ремонт, възстановяване/рехабилитация на
съществуващата жп инфраструктура. Основната му цел е привеждане на техническите
параметри на трасето в съответствие с изискванията на Европейския съюз и постигане
на по-комфортни условия на движение, превоз на увеличени количества товари при
гарантирана безопасност на влаковото движение.
Подновяването и реконструкцията на железопътния участък Скутаре – Оризово
е от съществено значение за довършването на рехабилитацията на железопътната линия
Пловдив - Бургас. Разглежданата железопътна линия в участъка Скутаре - Оризово е
еднопътна и електрифицирана (с напрежение 25 kV/50 Hz) ж.п. линия с дължина 26 198
м.
Инвестиционното предложение включва: оптимизация на трасето, подновяване
на железния път, рехабилитация на долното строене и съоръженията по трасето,
канална мрежа за оптичен кабел, отвеждането на повърхностните води, преустройство
и нова контактна мрежа, стълбове и фундаменти, модернизация на системите за
сигнализация и телекомуникации, саниране на приемните здания, техническите сгради
за МРЦ, санитарните възли и стрелочни кабини в гарите и междугарията в участък
Скутаре - Оризово, гара Маноле, гара Белозем и спирка Опълченец.
Изготвеният работен проект от 2017 г. за „Рехабилитация на железопътен
участък Скутаре – Оризово” е част от проекта за „Рехабилитация на железопътната
линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“ и тази проектна разработка е предмет на доклада
за ОВОС.
Компонент 5: „Модернизация на железопътен участък Оризово –
Михайлово”
На база избрания при Предпроектните проучвания Вариант 2 на сценарий на
развитие бяха представени три идейни варианта на трасето, от които бе избран един
вариант за пълната разработка на идейния проект.
За реализирането на цялостната модернизация на жп участъка Оризово Михайлово от км 43+029 до км 80+722, поради голямата разлика между параметрите на
геометричните елементи на съществуващото и новото трасе, се предвижда за
определени участъци по всеки от разработените варианти новото трасе да напуска
съществуващия сервитут.
♦

Разработени са следните варианти на трасето, съответстващи на потенциалните
сценарии:
Базовият вариант е за реконструкция на съществуващото трасе без да се
напуска съществуващия сервитут.
Вариант 1 е за нова жп линия, пресичаща автомагистрала „Тракия” при
съществуващ пътен надлез (км 56+611), тунелно съоръжение (L=3150 м) при
заобикаляне на град Чирпан и байпас (L=12 098 м) за влизане в него.
Вариант 2 е за нова жп линия, пресичаща автомагистрала „Тракия” при
съществуващ пътен надлез (км 56+514), тунелно съоръжение (L= 970 м) при
заобикаляне на град Чирпан и байпас (L=6 215 м) за влизане в него.
Вариант 3 е за ново трасе с две големи стоманобетонови мостови съоръжения
съответно при ново пресичане на автомагистрала Тракия (км 56+790 / L= 4 x 26 м) и
река Текирска (км 56+790/L= 6 x 26 м). Вариантът заобикаля южно град Чирпан и е с
нова връзка към съществуваща гара Чирпан (L=2 139 м).
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След анализ на технико-икономическите показатели за разгледаните варианти от
страна на Възложителя ДП „НКЖИ“ е предпочетен за проектиране Вариант 2, който е
разработен за трасе с проектна скорост 160 км/ч, с байпас и двоен железен път.
Вариант 2 е разработен с трасе за проектна скорост 160 км/ч за единична и
двойна линия.
Геометричното решение се определя от нормативните изисквания за проектна
скорост 160 км/ч. Поради голямата разлика между параметрите на геометричните
елементи на съществуващото и новото трасе, за участъка от км 56+601 до км 61+033
новото трасе напуска съществуващия сервитут и ще се налагат отчуждения. Освен това
ВАРИАНТ 2 предвижда удвояване на съществуващата единична жп линия в целия
участък от Оризово до Михайлово. Общо площите, които се очаква да подлежат на
отчуждителни процедури са в размер на около 1545.455 дка. Ключова точка за трасето
на ВАРИАНТ 2 е пресичането с автомагистрала „Тракия” при съществуващ пътен
надлез на км 56+514. При новото трасе е заложено пресичането да стане, като се
използва съществуващото съоръжение.
През 2016 г. е проведена процедура по глава шеста от ЗООС относно ИП
“Модернизация на железопътен участък Оризово - Михайлово”. Изготвена е
информация за преценяване необходимостта от ОВОС, като РИОСВ Стара Загора с
Решение № СЗ-6-ПР/2016 г. решава за ИП „да не се извършва“ ОВОС и ОС.
В последствие е уведомен МОСВ за ИП „Рехабилитация на железопътната
линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ за възникнали промени в обхвата на инвестиционните
предложения: Компонент 5: “Модернизация на железопътен участък Оризово –
Михайлово” и Компонент 6: „Модернизация на жп участък Ямбол – Зимница, при гара
Завой”. В отговор МОСВ с писмо изх. № ОВОС-74 и № ОВОС-51/15.11.2017 г.
постановява, че така заявеното ИП с възникнали промени попада в обхвата на т. 7.1 от
Приложение № 1 и във връзка с т. 25 от същото приложение подлежи на задължителна
ОВОС.
Планираните промени касаят гари и спирки в Компонент 5, както следва:
♦ Гара Оризово
Промяна в предвижданията за осигуряване на достъпна среда - вместо
предвидения пешеходен подлез се предвижда изграждането на пасарелка с асансьори и
подходи към пероните, свързваща северния и южния край на гарата за обслужване на
пътниците и живущите в селото от двете страни на жп линията.
♦ Спирка Свобода
При с. Свобода се предвижда изграждане на нова спирка на изцяло нова
платформа. Предвижда се изместване на спирка Свобода западно с около 500 м с цел
осигуряване на връзка със съществуващия път.
♦ Спирка Самуилово
Предвижда се вместо закриване на спирката да се изгради нова спирка
Самуилово в близост до съществуващото й положение при вписване в рамките на
новото трасе, като се осигури достъп до новата спирка. На спирката се предвиждат
всички необходими съоръжения за нормалното й функциониране.
♦ Спирка Спасово
Предвижда се вместо закриване на спирката да се изгради нова спирка спирка
Спасово в близост до предвидения нов пътен надлез на км 55+841, включително
осигуряване на достъп до новата спирка. На спирката се предвиждат всички
необходими съоръжения за нормалното й функциониране.
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♦ Гара Михайлово
Вместо корекция на трасето на жп линията Михайлово – Димитровград се
предвижда запазване на съществуващото положение на жп линията Михайлово Димитровград и отпадане на реконструкцията на жп линията и на третокласния
автомобилен път в този участък.
Изготвеният идеен проект от 2015 г. за „Модернизация на железопътен участък
Оризово – Михайлово”, включително планираните промени е част от проекта за
„Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“ и тази проектна
разработка с настъпилите промени е предмет на доклада за ОВОС.
Компонент 6: „Модернизация на железопътен участък Ямбол –
Зимница, при гара Завой”
Съгласно решенията на Експертния технически съвет на ДП „НКЖИ”, описани в
протокол от 13.11.2012 г., техническият проект е разработен за ново трасе на жп
линията, включващо:
- двойна жп линия по отношение на: геометрично решение, мостови
съоръжения, водостоци, канавки, дренажи и изпълнение на
отчуждителни процедури и процедури по околна среда;
- единична жп линия по отношение на: земно платно, контактна мрежа,
сигнализация и телекомуникации.
♦

За компонента е проведена процедура по ОВОС. Изготвена е информация за
преценяване необходимостта от ОВОС, като РИОСВ Стара Загора с Решение № СЗ127-ПР/2015 г. решава за ИП „да не се извършва“ ОВОС и ОС.
В последствие е уведомен МОСВ за ИП „Рехабилитация на железопътната
линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ за възникнали промени в обхвата на инвестиционните
предложения: Компонент 5: „Модернизация на железопътен участък Оризово –
Михайлово” и Компонент 6: „Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница,
при гара Завой”. В отговор МОСВ с писмо изх. № ОВОС-74 и № ОВОС-51/15.11.2017
г. постановява, че така заявеното ИП с възникнали промени попада в обхвата на т. 7.1
от Приложение № 1 и във връзка с т. 25 от същото приложение подлежи на
задължителна ОВОС.
Планираните промени касаят гара Завой, а именно:
♦ Предвижда се изграждането на съоръжение на две нива за преминаване на
пешеходци, с което да се осигури безопасното им придвижване между пероните.
Пешеходното пресичане ще бъде разположено на територията на гара Завой около км
192+000 и ще бъде ситуирано в съответствие с новото коловозно развитие на гарата.
Предвижда се новото съоръжение да бъде едноотворна стоманена конструкция с
минимална светла височина от глава релса от 6800 мм (+300 мм резерв за строителни и
експлоатационни допуски) - 7100 мм. За осигуряване на достъп на хора с увреждания с
инвалидни колички се предвижда изграждането на асансьори;
♦ Закриването на съществуващия прелез в района на гара Завой и изграждане на
пътен надлез.
Изготвеният идеен проект от 2015 г. и технически проект от 2013 г. за
„Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница, при гара Завой”,
включително планираните промени е част от проекта за „Рехабилитация на
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железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“ и тази проектна разработка с
настъпилите промени е предмет на доклада за ОВОС.
Компонент 7: „Реконструкция на стрелковото развитие на гара
Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и
Стралджа“
Проекта за Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница е
разработен въз основа на проведена открита процедура за възлагане на обществена
поръчка открита през 2013 г.
Въз основа на утвърден вариант от предпроектното проучване са разработени
следните варианти като предложение за разработване на Идеен проект за
Вариант 1 –Запазват се 7 ПО коловоза. Подобрява се полезната дължина
спрямо Вариант 2 от предпроектните проучвания.
Вариант 2 - Шест приемно отправни коловоза, демонтира се седми
приемно отправен коловоз.
Вариант 3-А – Пет приемно отправни коловоза, демонтира се седми
приемно отправен коловоз. Шести коловоз става маневрен.
Вариант 3-Б – Пет приемно отправни коловоза, демонтира се седми
приемно отправен коловоз. Шести коловоз става маневрен. За достъп до маневрен
коловоз от страна на четната гърловина, се използва изтеглителен коловоз.
Вариант 5 и 6 - Запазват се 6 ПО коловоза. Четната гърловина е
разработена с цел удвояване на междугарието Завой – Зимница.
На следваща фаза в Идеен проект е разработен Вариант 6.
През 2016 г. ДП „НКЖИ“ уведомява РИОСВ Стара Загора за инвестиционното
предложение за „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница от км
198+144 до км 199+360 в обхвата на гарата в землището на с. Зимница, община
Стралджа“.
В отговор на уведомлението РИОСВ Стара Загора уведомява, че ИП не подлежи
на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на
необходимостта от ОВОС и глава втора от Наредбата за ОС.
Изготвеният идеен проект от 2015 г. за „Реконструкция на стрелковото развитие
на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“
е част от проекта за „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“
и тази проектна разработка е предмет на доклада за ОВОС.
♦

Компонент 8: „Рехабилитация на железопътна отсечка Стралджа –
Церковски в участъка от км 217+210 до км 219+059”
Предвиденият за рехабилитация участък е остатъкът от междугарието Стралджа
– Церковски, който не е подновен през 2001 – 2002 г. Строителството е извършено по
проект „PHARE LSIF BG9811-01 Подновяване на железопътните линии в България“ –
„железопътна отсечка Стралджа – Церковски по осма ж.п. линия от км 206+745 до
км 218+997 – път 1 от км 206+679 до км 219+051 – път 2“ разработван 2001 г.
Към настоящия момент е приключена рехабилитацията на железния път в гара
Церковски по проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците
на железопътната линия Пловдив - Бургас, по обособена позиция 3: Рехабилитация на
железопътната отсечка Церковски - Карнобат, включително и главните коловози в гара
Церковски с приблизителна разгъната дължина на железния път 28 км и подновяване
на железния път в отсечката Карнобат - Бургас, включително главните коловози в
♦
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гарите Карнобат и Бургас и всички гари и спирки между тях, с приблизителна
разгъната дължина на железния път 122 км“.
По проект „Подготовката на проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив - Бургас - Фаза 2“, П2 - Поз. 9 е извършен преглед и актуализация на наличния
проект за железопътна отсечка Стралджа - Церковски от 2001 г. Проектът е
разработван на ниво технически проект и е одобрен през април 2015 г. При изпълнение
на актуализацията на проекта е взета предвид проектната разработка за рехабилитация
на гара Церковски (ревизия „C” от дата .07.2013 г.).
Настоящият работен проект представлява следваща фаза на проектиране на
одобрения технически проект Компонент 8 - Рехабилитация на железопътната отсечка
Стралджа - Церковски от „Подготовката на проект „Рехабилитация на железопътния
участък Пловдив - Бургас - Фаза 2“.
За ИП е проведена процедура по глава Шеста на ЗООС с РИОСВ Бургас.
В отговор РИОСВ Бургас уведомява, че ИП не попада в позициите на
Приложения № 1 и № 2 от ЗООС и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от
Закона процедури по ОВОС и глава втора от Наредбата за ОС.
Към момента, проектът за рехабилитация на гара Церковски е в етап на
изпълнение на строително - монтажни работи.
Изготвеният работен проект от 2017 г. за „Рехабилитация на железопътната
отсечка Стралджа – Церковски в участъка от км 217+210 до км 219+059” е част от
проекта за „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“ и тази
проектна разработка е предмет на доклада за ОВОС.
6.2. Алтернативи за местоположение, предмет на процедурата по ОВОС
НКЖИ като Възложител е започнала процедурата по ОВОС на Проект за
„Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“ включващ осем
Компонента.
Проектните трасета за Компонент 5 - „Модернизация на железопътен участък
Оризово – Михайлово” и Компонент 6 - „Модернизация на железопътен участък Ямбол
– Зимница, при гара Завой” са разработени по нов терен.
Проектните разработки за останалите Компоненти са в обхвата на транспортната
територия, собственост на НКЖИ и не се налагат отчуждения.
Предмет на процедурата по ОВОС е инвестиционното намерение в неговата
цялост, което включва предвидените дейности по осемте Компонента на Проекта за
„Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“, както и свързаните
със строителството и експлоатация съпътстващи обекти и дейности.
Предмет на процедурата по ОВОС са проектните разработки по
отделните осем Компонента на инвестиционното предложение, включително
предвидени промени:
Компонент 1: „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и
телекомуникация по железопътната линия Пловдив - Бургас“ включващ:
• Изграждане на оптичен кабел по линията Пловдив – Бургас
Начало гара Филипово - ос приемно здание (граница на покритие Пловдив Свиленград) км 5+652 – гара Бургас км 293+500
По проект трасето за оптичните кабели е в зоната на сервитута на НКЖИ и не се
налагат отчуждения за изграждането му.
Всички преминавания под железопътната линия и пресичания на пътища от
републиканската пътна мрежа се извършват само подземно със сондаж.
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По протежение на цялата 8-ма железопътна линия от Пловдив до Бургас да бъде
инсталиран оптичен кабел покрай железопътната линия.
- В участъците Пловдив - Филипово - Скутаре и Пловдив - Пловдив
Разпределителна - Тракия - Скутаре ще бъде инсталиран подземно един
оптичен кабел.
- В участъка Скутаре - Оризово ще бъдат инсталирани подземно два оптични
кабела, заедно със съответните HDPE тръби, в тръбоканална мрежа.
- В участъка Оризово - Чирпан - Михайлово ще бъде инсталиран един
въздушен оптичен кабел по стълбовете на контактната мрежа. Вторият
оптичен кабел ще бъде инсталиран по бъдещия път 2 между Оризово и
Михайлово.
- В участъка Михайлово - Бургас ще бъдат инсталирани подземно два оптични
кабела, които в междугарията ще бъдат положени в изкопи от двете страни
на железния път, а в гарите – в тръбоканалната мрежа.
• Изграждане на системи за сигнализация по жп линията Пловдив – Бургас
(ETCS ниво 1, версия 2.3.0d)
Цялостен демонтаж на пътното оборудване на системата за автоматична
локомотивна сигнализация тип JZG-703 в участъка гара Скутаре – гара Стара Загора.
Демонтаж на всички бализи от системата ALTRACS BDZ в жп възел Пловдив и
участъка Стара Загора – Българово. Доставка и монтаж на нови бализи (маркери,
поставени между релсите) в замяна на съществуващите бализи от системата ALTRACS
BDZ. Ревизирани на всички пътни кодиращи устройства (LEU) от системата ALTRACS
BDZ. Демонтиране на неизправните LEU във възел Пловдив и монтиране на тяхно
място на изправни такива от участъка Стара Загора – Българово. Използване на
положените кабели и кутии за LEU в жп възел Пловдив и участъка Стара Загора –
Българово и монтиране на нова електроника за системата ETCS ниво 1 версия 2.3.0d.
Създаване на нова база данни за ETCS ниво1, версия 2.3.0d за пътното оборудване на
съществуващата система ALTRACS BDZ версия 1.2.0. Съществуващата система не
може да мигрира към система ETCS ниво 1 версия 2.3.0d
Модернизацията ще допринесе и за качествено обслужване на пътниците в
гарите чрез осигуряване на информация в реално време за разписанието на влаковете,
направленията и връзките, както и на свързаните с безопасността и сигурността на
пътниците съобщения.
• Внедряване на гарови централизации в гарите от железопътния участък
Пловдив-Бургас.
Реализацията предвижда съоръжаването с маршрутно компютърни
централизации (МКЦ) на гарите: Калояновец; Калитиново; Хан Аспарух; Нова Загора;
Коньово; Безмер; Ямбол; Завой; Стралджа; Церковски, Бургас, Вл. Павлов, РП
„Лозово”, Долно Езерово, гара Дружба и гарите Черноград, Айтос и Българово. С
реализацията му се повишава сигурността и се подобрява управлението на влаковото
движение. Дейностите, включени в обхвата на Компонент 1, са доставка, монтаж и
внедряване, тестове и въвеждане в експлоатация на маршрутно компютърните
централизации на гарите.
Компонент 2: „Премахване на прелези и изграждане на надлези/подлез за
железопътния участък Пловдив-Бургас“
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Предвижда се премахване на (закриване) 31 бр. съществуващи прелеза.
На тяхно място (или в близост до съществуващите прелези) е предвидено да се изградят
нови съоръжения – 28 броя пътни надлези, 1 брой пътен подлез и 1 брой пешеходен
надлез (пасарелка):
Компонент 3: „Изграждане на защитен лесопояс в междугарието
Черноград - Айтос”
Поясът ще бъде изграден в два участъка чрез засаждане на два реда дървета с
храсти между тях и три реда храсти с низходяща височина. Редовете дървета ще бъдат
засаждани на разстояние 3 м едно от друго, а храстите – на 1.5 м. Разстоянието между
редовете е 2 м, което ще осигурява по-доброто им развитие и по-удобен достъп за
поддържането им.
На 3 места в участък I е предвидено прекъсване на пояса (за прокари) за
осигуряване преминаването на хора, машини и животни. За участък II се предвиждат 4
прокара.
Компонент 4: „Рехабилитация на железопътен участък Скутаре Оризово”
Проектното решение в участъка е за единична електрифицирана железопътна
линия. Рехабилитацията на железопътен участък „Скутаре - Оризово”, обхваща участък
от km 16+905 до km 43+030.
Основните дейности по рехабилитация на участъка включват оптимизация на
трасето, подновяване на железния път, рехабилитация на долното строене и
съоръженията по трасето, канална мрежа за оптичен кабел, отвеждането на
повърхностните води, преустройство и нова контактна мрежа, стълбове и фундаменти,
модернизация на системите за сигнализация и телекомуникации, саниране на
приемните здания, техническите сгради за МРЦ, санитарните възли и стрелочни кабини
в гарите и междугарията в участък Скутаре – Оризово, гара Маноле, гара Белозем и
спирка Опълченец.
Компонент 5: „Модернизация на железопътен участък ОризовоМихайлово”
Проектът е разработен за съществуващо и ново трасе за проектна скорост 160
км/ч за единична и двойна линия. Поради голямата разлика между параметрите на
геометричните елементи на съществуващото и новото трасе, за участъка от км 56+611
до км 61+033 новото трасе напуска съществуващия сервитут и ще се налагат
отчуждения. Освен това проектът предвижда удвояване на съществуващата единична
жп линия в целия участък от Оризово до Михайлово.
В участъка двата пътя се разделят като единични жп линии пред гр. Чирпан Начало Байпас - км 56+919 ( Път 2). Трасето на Път 1 (Vпр=80 км/ч) преминава през
град Чирпан и е с обща дължина L=5 842 м (от км 56+916.11 до км 62+757.86).
Байпасът има за цел да осигури връзка със съществуваща гара Чирпан за влаковете,
спиращи в нея, докато останалият трафик преминава транзитно по основното трасе.
Трасето на байпаса следва съществуващото и е разработено за проектна скорост 80
км/ч. Километрирането продължава километража на основното трасе. В рамките на
байпаса трасето съвпада със съществуващото с изключение на свързващите
геометрични елементи.
Проектът предвижда промени, които касаят гари и спирки, както следва:
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Гара Оризово: Промяна в предвижданията за осигуряване на достъпна среда вместо предвидения пешеходен подлез се предвижда изграждането на пасарелка с
асансьори и подходи към пероните, свързваща северния и южния край на гарата за
обслужване на пътниците и живущите в селото от двете страни на жп линията.
Спирка Свобода: При с. Свобода се предвижда изграждане на нова спирка на
изцяло нова платформа. Предвижда се изместване на спирка Свобода западно с около
500 м с цел осигуряване на връзка със съществуващия път.
Спирка Самуилово: Предвижда се вместо закриване на спирката да се изгради
нова спирка Самуилово в близост до съществуващото й положение при вписване в
рамките на новото трасе, като се осигури достъп до новата спирка. На спирката се
предвиждат всички необходими съоръжения за нормалното й функциониране.
Спирка Спасово: Предвижда се вместо закриване на спирката да се изгради нова
спирка спирка Спасово в близост до предвидения нов пътен надлез на км 55+841,
включително осигуряване на достъп до новата спирка. На спирката се предвиждат
всички необходими съоръжения за нормалното й функциониране.
Гара Михайлово: Вместо корекция на трасето на жп линията Михайлово –
Димитровград се предвижда запазване на съществуващото положение на жп линията
Михайлово - Димитровград и отпадане на реконструкцията на жп линията и на
третокласния автомобилен път в този участък.
Компонент 6: „Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница,
при гара Завой ”
Проектът е разработен за ново трасе на жп линията, включващо:
- двойна жп линия по отношение на: геометрично решение, мостови
съоръжения, водостоци, канавки, дренажи и изпълнение на
отчуждителни процедури и процедури по околна среда;
- единична жп линия по отношение на: земно платно, контактна мрежа,
сигнализация и телекомуникации.
Дължината на новото железопътно трасе е 2 116 м. В този участък ще бъде
изпълнен нов стоманобетонен мост с дължина 119 м над река Тунджа и един по-малък
стоманобетонен мост с дължина 10 м.
Проектът предвижда промени, които касаят гара Завой:
- Предвижда се изграждането на съоръжение на две нива за преминаване на
пешеходци, с което да се осигури безопасното им придвижване между пероните.
Пешеходното пресичане ще бъде разположено на територията на гара Завой около км
192+000 и ще бъде ситуирано в съответствие с новото коловозно развитие на гарата.
Предвижда се новото съоръжение да бъде едноотворна стоманена конструкция с
минимална светла височина от глава релса от 6800 мм (+300 мм резерв за строителни и
експлоатационни допуски) - 7100 мм. За осигуряване на достъп на хора с увреждания с
инвалидни колички се предвижда изграждането на асансьори;
- Закриването на съществуващия прелез в района на гара Завой и изграждане на
пътен надлез.
Компонент 7: „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница
и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“.
За реализирането на цялостната реконструкция на стрелковото развитие на гара
Зимница не се предвиждат отмествания на проектната ос спрямо съществуващата и не
се очаква да се нарушават границите на собственост.
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По проект се запазват 6 ПО коловоза. Четната гърловина е разработена с цел
бъдещо удвояване на междугарието Завой – Зимница.
Компонент 8: „Рехабилитация на железопътна отсечка Стралджа Церковски в участъка от км 217+210 до км 219+059”
За реализирането на цялостната рехабилитация на участъка от железопътната
отсечка Стралджа – Церковски от км 217+210 до км 219+059 се предвиждат
отмествания на места на проектната ос спрямо съществуващата с до 70 см без да се
нарушават границите на собственост
Целта е рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа – Церковски за
проектна скорост 130 км/ч.
Проектните решения за отделните компоненти не разглеждат варианти за
местоположение на жп трасето. Компоненти 1, 4, 7 и 8 са в обхвата на съществуващата
жп линия. Надлези/подлез по компонент 2 ще се изграждат на мястото на прелезите,
които ще бъдат премахнати. За компонент 5 и 6 са проведени процедури за преценяване
на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно глава шеста от Закона за
опазване на околната среда, съвместени с процедура по преценяване на вероятната
степен на отрицателно въздействие съгласно Закона за биологичното разнообразие.
Местоположението на жп трасето по нов терен по компонент 5 и 6 е съгласувано с
процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Проектните решения на отделните осем компонента, предмет на
инвестиционното предложение, са описани подробно в т. 2.3. „Описание на основните
характеристики на инвестиционното предложение………“
Прилагаме ситуации с местоположение/ситуация на проектните трасета на
отделните компоненти на инвестиционното предложение за „Рехабилитация на
железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“ (Приложение № 5).
6.3. Алтернативи за технологии
Технологията за строителство на железопътни линии и железопътна
инфраструктура е регламентирана в Наредба № 55/29.01.2004 г. за проектиране и
строителство на железопътни линии, железопътни гари и други обекти и съоръжения от
железопътната инфраструктура, както и на железопътни прелези.
Проектите за отделните Компоненти съобразяват утвърдена технология за
изграждане на железопътни линии и железопътна инфраструктура. Не са проучвани и
разглеждани от Възложителя и Проектанта други алтернативи за технологии.
6.4. „Нулева алтернатива”
„Нулева” алтернатива за Проект „Рехабилитация на железопътната линия
Пловдив - Бургас, Фаза 2“, включващ осем Компонента е вариант „без промяна” и
отговаря на условията на съществуващата железопътна линия „Пловдив – Бургас” за
транспортиране на пътници и товари и свързаните с нея технологични процеси и
инфраструктура с минимални инвестиции на ниво (съществуващо поддържане на
железния път), което осигурява задържане на съществуващото състояние без то да се
влошава.
Железопътната линия Пловдив-Бургас е част от Общоевропейски транспортен
коридор № VІІІ, свързващ италианските пристанища Бари и Бриндизи и албанското
Дурас на Адриатическо море с черноморските пристанища Бургас и Варна, а чрез тях,
със страните от Коридор ТРАСЕКА (международен транспортен коридор ЕвропаДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД
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Кавказ-Азия). Връзката ТРАСЕКА-Коридор VІІІ е изключително перспективна за
България, защото това е най-пряката връзка между Централна Азия и Западна Европа.
Железопътната линия Пловдив-Бургас е част от TINA мрежата (съгласно Наредбата за
категоризация на железопътните линии в Република България, включени в
железопътната инфраструктура и закриване на отделни линии или участъци от линии
(обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.) има статут на железопътна магистрала и е връзка между
Паневропейските коридори IV и IX.
Характерно за тази жп линия е голямата интензивност и трафик на движението.
На практика почти цялото пътническо и товарно движение от София до пристанище
Бургас се извършва по нея.
Следва да бъде съобразено също така, че дейностите за „Рехабилитация на
железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“, не са свързани с изграждане или
експлоатация на изцяло нова жп линия. Проектът включва оптимизация на
съществуващото трасе, подновяване на железния път, рехабилитация на долното
строене за част от линията, рехабилитация на железен път, модернизация на дадени
участъци, както и изграждане на нови съоръжения, закриване на прелези и изграждане
на пътни надлези, оптимизация на стрелково развитие на гари, изграждане на нови
спирки и др. дейности свързани с ремонт и възстановяване.
Също така е необходимо железопътната мрежа да 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.
„Нулева” алтернатива не води до повишаване на устойчивото развитие на
националния транспортен пазар и конкурентната интеграция на българската
железопътна мрежа в европейските и евразийски транспортни пазари.
7. Описание, анализ и прогнозна оценка на въздействията върху
компонентите и факторите на околната среда и на материалното и културно
наследство, които ще бъдат засегнати от инвестиционното предложение:
населението, човешкото здраве, биологичното разнообразие (например фауна и
флора), почвата (например органични вещества, ерозия, уплътняване,
запечатване), водите (например хидроморфологични промени, количество и
качество), въздухът, климатът (например емисиите на парникови газове,
въздействията във връзка с адаптирането), материалните активи, културното
наследство, включително архитектурни и археологически аспекти, и ландшафтът
(описанието на вероятните значителни последици за елементите по чл. 95, ал. 4
обхваща преките последици и всички непреки, вторични, кумулативни,
трансгранични, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и
временни, положителни и отрицателни последици от инвестиционното
предложение и в него се вземат предвид целите относно опазването на околната
среда, които са от значение за инвестиционното предложение)
7.1. Атмосферен въздух
7.1.1. Кратка характеристика и анализ на климатичните и метеорологични
фактори, имащи отношение към конкретното въздействие и качеството на
атмосферния въздух
Тресето на инвестиционното предложение за „Рехабилитация на железопътната
линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ попада в климатичните райони на Източна Средна
България от Преходно-континенталната климатична подобласт от Европейскоконтиненталната климатична област и на климатичния района на Бургаската низина от
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Черноморската климатична подобласт на Континентално-средиземноморската
климатична област.
Климатичен район на Източна Средна България
Климатичният район на Източна Средна България обхваща по-голямата част от
низината на реките Марица и Тунджа, където теренът е предимно равнинен с
надморска височина около 150 - 200 м. Характерни за западните части на климатичния
район на Източна Средна България са меката зима с чести затопляния под влияние на
средиземноморските циклони и защитното действие на Стара планина по отношение на
нахлуванията на студен континентален въздух, както и горещо лято с малка денонощна
амплитуда на температурата и сравнително ниска относителна влажност на въздуха.
Река Марица, преминаваща през територията на Общината, оказва допълнително
омекотяващо въздействие върху режима на зимните температури, но едновременно с
това допринася за образуването на мъгли. Честотата на явления, свързани с инверсни
състояния на атмосферата (мъгли и скреж др., съчетани с отрицателни средни
денонощни температури) също са характерни за района.
Зимата в района е сравнително мека - средна температура на януари между -0.5 и
1.0°C, т. е. значително по-висока от тази температура в Северна България. Въпреки
меката зима при отделни случаи и нахлувания на много студен континентален въздух
тук минималните температури спадат до -12 / -14°C, а в някои години и под -20°C.
Сумата на зимните валежи е малко по-голяма от сумата за Северна България - средно
между 110 и 130 мм, но само неголям процент от тях са сняг.
Пролетта в климатичния район на Източна Средна България настъпва рано - още
в началото на март, а понякога и в края на февруари. Средните денонощни температури
се задържат устойчиво над 5°C, но в по-източните части на района настъпването й
закъснява средно с около една седмица. Общо в района последните пролетни мразове
са доста късни - средно около средата на април, което се дължи на благоприятните
орографски условия за нощни приземни охлаждания.
Поради защитното действие на планините от юг и север, друга особеност в
режима на валежите са продължителните безвалежни периоди. Това, което обособява
Пловдивския регион в климатично отношение, е добре изразената тенденция на
изравняване на сезонните суми на валежите при ограничено средногодишно количество
в размер на 540 мм. Особеност в режима на валежите са продължителните безвалежни
периоди със среден брой на дните без валеж е 295 за последните пет години, а около
града и източно от него се обособяват местата с най-малки валежи в Горнотракийската
низина.
Друга характерна черта на пловдивския климат е високата честота на
температурните инверсии в атмосферата (до 81% от дните в годината) и малки
скорости (значителен процент “тихо време”). Конкретно, при условията на Пловдив,
съществуват възможности за преориентация на вятъра в приземните слоеве, за
динамични изменения при обтичане на хълмовете и затихване в централните градски
квартали с плътна застройка.
Лятото в района е доста горещо, като средната температура през юли е
навсякъде над 22°C, на места до 23.5°C. Броят на дните с максимална температура над
25°C е почти 95 % от всичките дни на месеца. През лятото делът на типа „засушливо
време“ е значителен (34-35% през юли и август), а в отделни дни максималната
температура достига до 34 - 36°C.
Сумата от валежите в района през летните месеци е средно от 140 до 160 мм, но
въпреки че остават максимални за годината, те почти се изравняват с пролетните.
Есента е доста по-топла от пролетта, особено в централните и източните части на
района. Средната дата на първите есенни мразове е към края на октомври или в
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началото на ноември. Сумата на валежите за есенните месеци е приблизително равна на
пролетните и е между 120 и 140 мм.
Климатичен район на Бургаската низина
Обхваща равнинната част на крайбрежието между нос Емине и Маслен нос, като
западната му граница е на около 20 - 30 км от брега. Тук зимата е още по-мека
отколкото в Северното Черноморие. По самото крайбрежие с най-много валежи през
годината е ноември, а по-навътре в страната максимумът е вече през юни. По сезони
обаче максимумът на валежите е през зимата или през есента и е от порядъка на 120150 mm. Средната температура на януари е от 2 до 3°С (за най-вдадените в морето
части), а минималната температура рядко пада под -6-8°С. В резултат на относително
високите температури по крайбрежието снежната покривка се задържа от 10 до 15
денонощия за цялата зима. Пролетта в района е хладна, като средната температура през
април остава с 2 до 2.5°С по-ниска от тази в Тракийската низина. Независимо от това
обаче последните пролетни мразове се прекратяват с около 2 седмици по-рано
отколкото във вътрешността на страната. Очевидно е влиянието на морето върху
минималните температури дори и през месеците, когато средната температура на
водата остава по-ниска от средната въздушна температура. Лятото е слънчево, топло и
доста сухо. С най-малко валежи е август, през който пада средно по 18 - 20 мм дъжд.
Общо за сезона валежната сума е от 90 до 130 мм. Тук също атмосферните фронтове от
запад и северозапад нерядко се размиват и се изразяват повече чрез увеличаване на
облачността и ускоряване на вятъра. Поради близостта на морето максималните
температури и в най-горещите дни рядко надминават 32 - 33°С. Есента е значително потопла от пролетта, като в първата си половина е и доста суха. Едва в края на октомври,
и особено през ноември, валежите значително се увеличават и на места сумата им дори
става максимална за годината.
7.1.2. Налични данни за замърсяването на атмосферния въздух в района на
обекта. Чувствителни зони
КАВ на територията на Община Пловдив Очаквано най-голямо замърсяване
за е отчетено в зоната с т.нар. концентрирано човешко присъствие, в която живее и
работи голяма част от населението на град Пловдив. Там също се намират и болници,
училища, детски градини и университети. Всички моделирани максимални
концентрации на ФПЧ 10 се намират в тази зона, където моделираните концентрации на
ФПЧ 10 са високи като голям процент от тях надвишават средногодишните норми на
замърсяване. Тези стойности се наблюдават в почти цялата обследвана зона. Найголемите концентрации на ФПЧ 10 се простират на север от бул. „Марица” (южна част)
до бул. „Никола Вапцаров” на юг и от бул. „Копривщица” на запад до бул. „Източен”
на изток. Публикуваните данни от „Местна Система” за Управление Качество на
Атмосферния Въздух /КАВ/ на територията на Община Пловдив в реално време
потвърждават направените изводи относно повишените концентрации на ФПЧ 10 през
зимните месеци на 2016 година. Вижда се, че зоните с наднормени стойности обхващат
основно централната част.
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КАВ на територията на Община Стара Загора Проведеният анализ показва,
че към 2015 г. заложените цели за достигане на установените норми за съдържание на
ФПЧ 10 в атмосферния въздух на територията на град Стара Загора все още не са
постигнати, а именно: - Броят на превишаванията на средноденонощната норма за
опазване на човешкото здраве не отговаря на изискванията (да не бъде превишавана
повече от 35 пъти в рамките на една година), през 2015 г са регистрирани 45 броя
денонощия с превишения на ПС на СДН от 50 μg/m3. - Средногодишна концентрация за
2014 г. от 41.91 μg/m3, превишаваща допустимата СГН от 40 μg/m3.
КАВ на територията на Община Бургас Проведеният анализ показва още, че
все още не са достигнати установените норми за съдържание на ФПЧ 10 в атмосферния
въздух, а именно: - Броят на превишаванията на СДНОЧЗ до 2014 г. включително, не
отговаря на изискванията (да не бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една
година), като и в трите пункта за мониторинг (АИС „Меден Рудник“, АИС „Долно
Езерово“ и ДОАС „РИОСВ“) са регистрирани превишения на СДК над допустимия
брой. По предварителни данни за 2015 година за районите на АИС „Меден Рудник“ и
ДОАС „РИОСВ“ вече е постигнато съответствие с нормативните изисквания – броят на
регистрираните превишения е 22 и 26 респективно. - Броят превишения на СДНОЧЗ в
АИС „Долно Езерово“ не само остава значително над ПС, но и расте, като през
последните години броят им (от 114 до 121 превишения), надвишава 3 пъти
определената норма. - Основната част (около 80%) от превишенията и в трите
контролни пункта са регистрирани през зимните месеци, по време на отоплителния
сезон. В ДОАС РИОСВ през летните месеци (юли – август) също се регистрират
немалък брой наднормените концентрации, които са резултат от интензивния
автомобилен трафик в района. - Превишение на средногодишната норма за опазване на
човешкото здраве от 40 μg/m3 е отчетено единствено в АИС „Долно Езерово“. През
2014 г. в пункта е регистрирана средногодишна концентрация от 48.13 μg/m3, като СГН
е превишена 1.2 пъти. По предварителни данни за 2015 г. СГК в АИС „Долно Езерово“
е 49.3 μg/m3 и отново превишава ПС на СГН. В сравнение с 2010 г. средногодишната
концентрация на ФПЧ10 в района е увеличена с 33%. - Като цяло с най-високи нива на
замърсяване с ФПЧ 10 е района на АИС „Долно Езерово“, където през зимните месеци в
резултат от изгарянето на твърди горива в домакинствата максималните СДК достигат
стойности от и над 120 μg/m3, а честотата на наднормените концентрации достига до
55% от общия брой регистрирани среднодневни концентрации през отоплителния
сезон.
7.1.3. Източници на замърсяване на атмосферния въздух, свързани с
реализацията на инвестиционното предложение – по време на строителството, по
време на експлоатация и при закриване и рекултивация.
Източници на замърсяване на атмосферния въздух при строителството
По време на изграждане на инвестиционното намерение при различните
компоненти ще има отделяне на вредни вещества в зависимост от предвидените
дейности: - при извършване на ремонт на железния път ще се извършва подновяване
на износените елементи на горното строене, заздравяване на долното строене на
конструкцията на пътя, както и ремонт на прилежащите му съоръжения; - при
рехабилитация на железния път ще се извършва трайно възстановяване или
завишаване на проектната скорост в междугарието, чрез привеждане на долното и
горното строене към съответните изисквания (без напускане на сервитута на ж.п.
линията); - при „модернизация“ се подобрява цялостно функциониране на на строежа
или част от строежа на железния път (възможно е усвояване на допълнителни площи и
отчуждния); - при реконструкция се възстановяват и заменят конструктивни елементи,
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основни части, съоръжения или инсталации или се изпълняват изцяло с нови такива,
при което се увеличават носимоспособността, устойчивостта и трайността на строежите
(възможно е усвояване на допълнителни площи и отчуждния).
Строителните дейности по рехабилитацията и модернизацията на участъците на
ж.п. линия и реконструкцията на стрелково развитие са механизирани. Първоначално
се извършват подготвителни работи свързани с подготовка на строителни и складови
площадки (в обхвата на строителната полоса), изграждат се служебни пътища в обхвата
на ж.п. линията, временни площадки за съхранение на изкопни маси, временни депа за
насипни материали от и за жп баластовата призма и др. Изкопните работи се
предшестват от изземване на хумусния слой (напр. при изграждането на надлези),
транспортиране и временно съхраняване в депо. Земно–изкопните дейности, направата
на изкопи и насипи, подмянатана баластовите призми и др. се извършват по
предписаните в проекта изисквания за качество и технология на изпълнение.
Строителните работи са свързани преди всичко с емисии от общ суспендиран
прах. Емисиите ще бъдат неорганизирани и ще бъдат свързани основно с ремонтно
възстановителните работи преди и по време на изкопните работи и подмяната на
баластовите призми. При тези процеси ще се емитира прах с различен фракционен
състав, поради използването на специализирани машини за изкопи и за оформяне на
баластовата призма. Използването на тези машини ще е свързано и с изхвърлянето на
отработени газове, в чийто състав основните типове емитирани замърсители: азотни
оксиди; летливи органични съединения; метан; въглероден оксид; въглероден оксид;
двуазотен оксид; серен диоксид; амоняк; кадмий; олово; полициклични ароматни
въглеводороди; диоксини и фурани; както и частици (сажди) при изгаряне на дизелово
гориво. При разтоварване на излишни земни маси и инертни материали на на депо
основните емисии са от прах и от отпадъчните газове от ППС при работата на
двигателите “на място”. При движение на превозните средства и подготовка на трасето
върху служебните пътища (без асфалтова) настилка ще се отделят същите замърсители
както по-горе. Количеството на отделяния прах, в този случай зависи от много фактори,
основните от които са: състояние на пътната настилка, скорост на транспортното
средство, трафик, продължителност и др. При влагане, разстилане, подравняване и пр.
на инертни материали от баластовите призми, емисиите са от също прах и отпадъчни
газове от двигателите на машините с които се реализират тези процеси.
Дейности по време на експлоатацията

Поради предвиденото електрифициране не се предвижда движение на дизелови
локомотиви по жп линията. При електрически задвижваните влакови композиции,

замърсяване на въздуха може да се получи само при реемисия на прахови частици от
земната повърхност в челото на локомотива и след последния вагон.
7.1.4. Оценка на въздействието върху атмосферния въздух съобразно
действащите в страната норми и стандарти.

Транспортът е основен източник на емисиите на азотни оксиди, като
количеството им достига до 40% от националните. Използването на железопътен
транспорт при различните сценарии на Интегрирана транспортна стратегия в
перида до 2030 година ще редуцира количеството на емитираните газове от 13% до
16%. По отношение на намалянето на емисии чрез използване на железопътен
транспорт е предпочитен сценарий „В“ с около 16% редукция на общото количество
емитирани от транспорта замърсители.
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Тъй като не се очаква надвишаване на съответните норми по отношение на
ФПЧ 10 и съответно големи разлики в приземните концентрации при експлоатация на
жп отсечките от разглежданите компоненти, е извършено моделиране само за
участъците, предвидени за рехабилитация и модернизация с предвидено ново трасе на жп
линията. Резултатите от прогнозирането, по отношение на приземните концентрации по
цялото трасе на жп линията не отчитат замърсяване на атмосферния въздух
(надвишаване на средногодишната норма за опазване на човешкото здраве за ФПЧ 10 )
по трасето и около него, а и не се очаква емитиране на други замърсители от
електрифицираната жп линия. Потенциална възможности от надвишаването на нормите
(при неблагоприятни метеорологични условия) по трасето също не се очакват.
Максималното възможно еднократно замърсяване при ФПЧ 10 е в интервала 4 - 7% от
съответната им средноденонощна норма.
7.2. Повърхностни и подземни води
Оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии
(като замърсяване на вода, въздух, почва и подпочвен слой, шум, вибрации,
нейонизиращи лъчения, радиация) и количества и видове на отпадъците,
получени по време на етапа на строителство, етапа на експлоатация и при
закриване и рекултивация
Не се очакват емисии на замърсяващи вещества в повърхностните и подземни
води по време на строителството и експлоатацията на ИП. Това се дължи на
обстоятелството, че реализацията на съответните компоненти на ИП не е свързана с
използване на допълнителни вещества и реагенти, които могат да ги замърсят. Не се
използват съществени водни количества, респективно не се формират съществени
отпадъчни води.
Конкретно, по компоненти 1, 4, 7 и 8 се предвижда само рехабилитационни
работи и изграждане на кабелни мрежи. Строителните – реконструкции и
рехабилитационни работи се извършват на незначителни в дълбочина дейности,
корекциите се извършвата основно в прилежащите граници на трасето.
По компонент 2 се извършва напълно ново строителство, което също не изисква
използване на съществени количества води, освен в технологичния процес при
уплътняване на насипите и за потискане на прахоотделянето през сухи периоди. Не се
формират отпадъчни води.
При реализацията на компонент 3 се изисква използване на води за поливане на
насажденията – фиданки и храсти. Съгласно изготвения Работен проект за отглеждане
на насажденията е предвидено 10 кратно поливане с 10 л/бр. насаждение вода – общо
около 310 m3.
Най-голям обем от строителни дейности се предвижда да се извършат по
компоненти 5 и 6. Предвидени са съществени корекции на трасето с цел постигане на
скоростните изисквания за движение на влаковете. Тук (при компонент 5) се предвижда
изграждане на нов тунел, който ще се прокара без използване на взривни работи,
поради което не е необходимо използване на водни количества освен за бетоновите и
строителни разтвори.
При инженерно-геоложкото е проучване на тунела са установени подземни
пукнатинно-порови води на дълбочина 5.4-6.6 м. Частично тяхно дрениране може да се
очаква по време на строителството на тунела до изграждане на неговата
хидроизолация. Самият тунел се прокарва на сравнително малка дълбочина под
земната повърхност – не по-голяма от 30 м. От общата дължина на тунела – 835 м 190 м
се предвижда да се прокарат по открит способ – в началните участъци (105 + 85 м).
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Основно въздействие се очаква върху повърхностните води доколкото се
предвижда и налага реконструкция, а в някои случаи и прокарване на нови мостове за
изграждане на сдвоената жп линия.
За горните дейности е необходимо получаване на разрешителни за ползване на
воден обект за пресичане на линейна инфраструктура и за заустване на води (от
дренирани от тунела).
За изпълнителския персонал на рехабилитационни дейности, реконструкции и
модернизации ще бъдат осигурени химически тоалетни.
Водоснабдяването на ремонтираните гари и новопроектирани спирки и ще се
извършва от ВиК оператора за района.
Описание на съответните аспекти от текущото състояние на околната среда
(базов сценарий) и кратко изложение на вероятната им еволюция, ако
инвестиционното предложение не бъде осъществено, доколкото природните
промени от базовия сценарий могат да се оценят въз основа на наличността на
информация за околната среда и научни познания
Районът на инвестиционното предложение попада в обхвата на две басейнови
дирекции – Басейнова дирекция Източнобеломорски район (БДИБР) от гара Пловдив
до гара Черноград (около км 244+619) и Басейнова дирекция Черноморски район
(БДЧР) – от гара Черноград до гара Бургас.
В посока на развитие на трасето от гара Пловдив към гара Бургас се засягат
съответно поречията на реките Марица и Тунджа (в обхвата на БДИБР) и на река
Айтоска, явяваща се част от речния басейн на Севернобургаските реки (в обхвата на
БДЧР). Пресичат се главно по-големи и по-малки притоци на тези реки, като основните
реки се пресичат еднократно.
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
случая има използването на тези води в процесса на реализация на инвестиционното
предложение, използването им 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.
Основно въздействие може да се очаква при премостване на повърхностни
водни обекти, във връзка с което при реализацията на ИП следва да се спазват
забраните на чл. 134 (забрани за депониране в заливаеми ивици) и чл. 143 (забрани,
необходми за спазване за защита от вредното въздействие на водите от ЗВ.
Кратка характеристика на хидроложките и хидрогеоложките условия и
фактори на водните ресурси в района на инвестиционното предложение
Общо описание и характеристика на засегнатите повърхностни водни тела
Засегнатите повърхностни водни тела са 30 на брой, като 26 броя от тях са в
Басейнова дирекция Източнобеломорски район, а останалите 4 – в Черноморски район.
Почти половината от повърхностните водни тела са определени като
силномодифицирани водни тела, т.е. те или части от тях са силно изменени спрямо
естественото им състояние в резултат на човешка дейност с цел защита от наводнения,
водоползване, отводняване на земи или друга икономически или социално значима
дейност и чието възстановяване в естествено състояние е необосновано, защото е
непропорционално скъпо или би повлияло на икономическите дейности и околната
среда. Изкуствени водни тела (ИВТ) са водни тела, създадени в резултат от човешка
намеса
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Значими видове натиск и въздействие върху повърхностните водни тела в
резултат от човешката дейност се определя от точкови и дифузни източници.
По данни от ПУРБ е видно, че в случая транспорта е определен като дифузен
източник на замърсяване като това касяе преди всичко автомобилния и морския и речен
транспорт.
Основно значени при определяне на въздействието върху водите има засягането
на зони за тяхната защита съгласно чл.119а, ал.1 от Закона за водите, като те са описни
в доклада. В таблица № 7.2-1 са представени наличието или отсъствието на зони за
защита на водите, съгласно.
Tаблица № 7.2-1: Наличие на зони за защита на водите в района на ИП
Зони за
ИП не попада/попада
защита на
Вид на зоната
(име, код) в зона за
водите
защита
Източнобеломорски район
Зона за защита на питейните води от
Не попада
повърхностни водни тела
Зона за защита на питейните води от подземни
Всички засегнати
Чл.119а, ал.1,
водни тела
ПВТ
т.1 от ЗВ
Засягат се СОЗ около
СОЗ определени по реда на Наредба № 3 от
6 обекти за
16.10.2000
водоснабдяване
Чл.119а, ал.1,
Зона за отдих и водни спортове
Не попада
т.2 от ЗВ
Чувствителна зона
BGVZ01, южна зона,
BG3G000000Q012,
BG3G000000Q013,
Чл.119а, ал.1,
BG3G00000NQ015,
т.3 от ЗВ
BG3G00000NQ018,
BG3G00000NQ054
Уязвима зона
Попада
Чл.119а, ал.1,
Зона за стопански ценни видове риби
Попада
т.4 от ЗВ
Попада*
Чл.119а, ал.1, Зона за местообитания
т.5 от ЗВ
Зона за птици
Попада*
Черноморски район
Зона за защита на питейните води от
Не попада
повърхностни водни тела
Зона за защита на питейните води от подземни
Попада
водни тела
Чл.119а, ал.1,
Засягат се СОЗ около
т.1 от ЗВ
обекти за
СОЗ определени по реда на Наредба № 3 от
водоснабдяване и
16.10.2000
около минерални
източници
Чл.119а, ал.1,
Зона за отдих и водни спортове
Не попада
т.2 от ЗВ
Попада
Чл.119а, ал.1, Чувствителна зона
т.3 от ЗВ
Уязвима зона
Попада
Чл.119а, ал.1, Зона за стопански ценни видове риби
Попада
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т.4 от ЗВ
Попада *
Чл.119а, ал.1, Зона за местообитания
т.5 от ЗВ
Зона за птици
Не попада
Забележка: * Зоните за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ, както и в
ДОСВ.
Наличие на зони за защита на водите съгласно Наредба №3/2000 г. за СОЗ
Тези зони за защита се определят съгласно изискванията на Наредба № 3 от
16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди
(обн., ДВ, бр. 88 от 27.10.2000 г.).
От проведени консултации с Басейновите дирекции, както и с ВиК дружества
засегнати от реализацията на ИП, е получена информация за наличие на санитарноохранителни зони и тя е представена в доклада с информация и картен материал.
Засягат се пояс II и III на СОЗ около такива съоръжения.
Като цяло, по наша преценка, реализацията на ИП няма да окаже въздействие
върху СОЗ и съоръжения за питейно-битово водоснабдаване или за добиване на
минерални води. Последните са на самоизлив и на практика не могат да бъдат
засегнати.
Целите за опазване на водите са свързани с постигане на добро състояние на
водите, като се цели предотвратяване на допълнително влошаване на състоянието им.
Постигането на целта „добро екологично състояние” е свързана с намаляване на
натоварване с биогенни вещества (главно от отпадъчни води от населени места,
хранително–вкусова промишленост, от проблеми с отпадъци в речното корито и
животновъдство), намаляване замърсяване със специфични вещества (предимно
желязо, манган, мед и цинк от индустриални дейности и рудодобив), подобряване
стойностите на биологичните параметри и преодоляване на проблеми с еутрофикацията
(цъфтежи на водорасли) в големите язовири, подобряване на хидроморфологията на
реките.
Няма конкретни мерки по отношение на повърхностните и подземни води на
територията на Източнобеломорски и Черноморски басейн, които да са приложими към
реализацията на ИП.
Необходимо е да се спазват изискванията, заложени в нормативните документи.
Районът на инвестиционното предложение съгласно ПУРН 2016 - 2021 г. за
Източнобеломорски и Черноморски район засяга 4 броя райони със значителен
потенциален риск от наводнение.
В Програмата от мерки заложени в ПУРН 2016 - 2021 г. няма предвидени
забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП. Необходимо е спазване на
заложените в нормативните документи предписания, и основно тези в Глава девета
Защита от вредното въздействие на водите от Закона за водите..
Източници за питейно-битово и промишлено водоснабдяване за нуждите на
инвестиционното предложение. Необходими количества
При реализацията на инвестиционното предложени ще се използват води за
питейни и битови нужди и за технологични (промишлени) нужди.
Тези количества са ограничени и са свързани, както следва:
- За питейно-битови нужди
 За работния персонал, ше се доставя минерална и трапезна бутилирана вода
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 Новите спирки ще се водоснабдяват от местите ВиК оператори, които
обслужват селищата в района, на основата на сключен договор;
- За технологични нужди
 За потискане на прахоотделяне, уплътняване на насипи, прокарване на
тунела при град Чирпан, поливане на храсти и фиданки от лесопояса – от
повърхностни водоизточници – чрез съответно разрешително за водовземане
от воден обект
- Отпадъчни води
 За работният персонал ще се осигурят химически тоалетни на основата на
сключен договор с оторизирана за целта фирма;
 За новоизградени гари – изграждане на водоплътни изгребни ями, които ще
се поддържат от оторизирани фирми или от местния ВиК оператор до
изграждане на градска канализация и ПСОВ.
Източници на водоснабдяване. Наличие на СОЗ
Източници на водоснабдяване
В точка 4.2.2. от доклада за ОВОС са посочени източниците на водоснабдяване.
Количествената оценка се определя съгласно нормите за потребление на води,
посочени в Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация
на сградни водопроводни и канализационни инсталации обн. ДВ. бр.53/2005 г.).
Количествата за технологични нужди са съобразно конкретната технологична
необходимост – за уплътняване на насипи и потискане на прахо отделянето и се
доставя от повърхностни водоизточници.
Третиране на отпадъчни води
Отпадъчни води от битов характер ще се събират във водоплътни изгреби ями, а
по време на строителните работи извън гарите и спирките ще се използват химични
тоалетни.
Наличие на СОЗ
Инвестиционното предложение засяга санитарно-охранителни зони пояс II и III.
Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху качеството на водите на
водовземните съоръжения.
Източници на въздействие върху повърхностните и подземните води
свързани с реализацията на инвестиционното предложение
Повърхностни води
Въздействие върху повърхностните води може да се очаква само по отношение
на премостването на реки и дерета. Данни за мостовите съоръжения са представени в
точка 2.3. от доклада за ОВОС. За мостовите съоръжения има направени хидроложки
изчисления за поемане на високи нива в реките.
По отношение на водостоците е направено хидравлично оразмеряване за
доказване на пропускателната способност на приетите профили. При направената
ревизия отпадат много съществуващи водостоци поради тяхната неефективност. След
прокарване на напоителна и отводнителна система тези съоръжения попадат под кота
терен.
Преди изграждане на предвидените мостови съоръжения и водостоците е
необходимо получаването на Разрешително за ползване на воден обект съгласно чл. 46,
ал. (1), т.1, буква „б“ (линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти,
мостове, преносни мрежи и проводи) от Закона за водите. Респективно е необходимо
спазването на условията в тези Разрешителни.
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Като цяло това са рутинни дейности и не се очаква негативно въздействие върху
състоянието на повърхностните води при спазване на условията, заложени в
разрешителните, включително за заустване на дренажните води от компонент: 5 (без
или след тяхното използване).
Подземни води
Като цяло инвестиционното предложение с неговите осем компонента се развива
по земната повърхност без съществени изкопни работи. Последните се извършват в
усвоен терен, в по-голямата си част попадащ в обхвата на жп линията.
Негативно въздействие върху подземните води не се очаква спрямо обхвата
на ИП.
Реално въздействие върху подземните води може да се очаква при прокарване на
тунела от директното трасе северно от гр. Чирпан - Компонент 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово - Михайлово“ от км 43+029 до км 80+722.
Въздействието върху подземните води при прокарване на тунела ще се
изрази основно в количествено отношение – дрениране на масива. Видно от
представената информация максималната дълбочина на тунела е до 30 м под земната
повърхност. Тунелът ще се прокара във високите части на района, който по
хипсометрично положение е дрениран и наличието на подземните води в случая е
следствие на ниските филтрационни свойства на скалите изграждащи района.
Имайки предвид горната информация – прокарване на тунела по Нов австриъски
метод като след прокарване на около 10 м от тунела ще се изгражда първичната
облицовка на тунела, респективно ще се ограничава дренирането на масива.
От друга страна дренираната вода има състав, който не би оказал негативно
въздействие върху състава на водоприемника на тези дренажни води.
Обобщавайки може да се даде заключението, че дейностите по прокарване
на тулела няма да окажат съществено негативно въздействие върху състоянието
на подземните води, като това въздействие ще се изрази главно по време на
неговото прокарване. По време на експлоатацията на съоръжението не се очаква
негативно въздействие върху подземните води.
Реализацията на ИП е свързано с реконструкции на инженерни мрежи на други
ведомства (описани в т. 2.3.) – ВиК дружества, подземни електро- и водопроводи, пътна
инфраструктура и т.н., включително и реконструкцията на въздушна линия „Венец“ и
изграждане на заместваща подземна кабелна линия по Компонент 8. Съществуващата
ВЛ 20 кV „Венец” се пресича с новата жп линия при км. 218+649. Пресичането се
изпълнява кабелно от разединителите, в предпазни тръби, през нови шахти Ш1 и Ш3 в
тръбна мрежа, в сервитута на железопътната линия.
Реконструкцията на тези инженерни мрежи не въздейства върху
състоянието на водите.
Оценката на влиянието върху повърхностни води от реализацията на:
Компонент 1, 2, 3, 4, 7 и 8 от инвестиционното предложение върху състоянието на
повърхностните води се определя като такова без въздействие.
По Компонент 5: “Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово” и
Компонент 6: „Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница, при гара
Завой” въздействието по време на строителството се определя като незначително, а по
време на експлоатацията не се очаква въздействие.
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Оценката на влиянието върху подземните води от реализацията на:
Компонент 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 от инвестиционното предложение върху
състоянието на подземните води се определя като такова без въздействие.
По Компонент 5: “Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово”,
(основно при прокарване на тунелната изработка от директното трасе) въздействието се
определя като незначително.
7.3. Земни недра
Кратка характеристика на геоложките условия
Основно въздействие върху земните недра се очаква по време на реализацията
на компонент 5 “Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово”, при
който се предвижда изграждането на тунел. Общото количество на изкопните работи
при тунела е 112 435 m3, а тези за обратен насип – 42 750 m3.
Излишните скални маси следва да се съхраняват на съгласувано с общинските
власти депо за строителни отпадъци или да се вложат в други строителни дейности, за
които са подходящи.
Районът на инвестиционното предлоцение попада в Преходната планинскокотловинна област (Гълъбов, 1966), разположена между Старопланинската верига и
Рило-Родопския масив.
По-точно се засяга източната част на областта, заета от ГорнотракийскоСреднотунджанската подобласт, обхващаща Пазарджишко-Пловдивското поле,
Старозагорското, Елховското, Бургаското поле и издигнатите на техния фон хълмове на
Манастирските, Светиилийските и Хисаро-Бакаджишките височини.
Литоложката характеристика се определя от тектоно-структурното развитие на
района.
Районът на инвестиционното предложение попада в Средногорската тектонска
зона, която се е формирала основно по Маришката разломна зона.
По данни от Министерството на енергетиката в района на ИП не се засягат
находища на подземни богатста.
В районът на ИП не се идентифицират негативни геодинамични явления.
Поради големия си обхват съответно части от ИП попадат в различни зони по
отношение на сеизмична опасност от IIV до IX степен по скалата на МШК.
Оценка на възможните изменения в геоложката среда в състоянието на
земните недра в резултат от реализацията на инвестиционното предложение
Инвестиционното предложение няма да въздейства негативно върху състоянието
на земните недра. Не се засягат находища на подземни богатства заведени в
Националния баланс на запасите и ресурсите, концесионни площи, площи за търсене
и/или проучване. На настоящия етап има информация за площ с условно наименование
„Ямбол“, за което се провежда процедура по предоставяне на разрешение за търсене и
проучване на метални подземни изкопаеми, поради което няма конкретни данни за нея.
Няма данни и за прояви на негативни геоложки явления.
Не се предвижда изпълнението на значителни изкопи.
Оценката на влиянието върху земните недра от реализацията на:
Компонент 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 от инвестиционното предложение върху
състоянието на земните недра се определя като такова без въздействие.
Единствено при компонент 5 негативно въздействие ще се реализира във
връзка с прокарването на железопътния тунел от директното трасе северно от гр.
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Чирпан.
Като цяло въздействията върху земните недра могат да се определят от
незначителни до средни за компонен – 5.
7.4. Земи и почви
 Характеристика на състоянието на почвите. Нарушени земи. Замърсени
земи. Деградационни процеси
В почвено отношение жп линия „Пловдив-Бургас” попада в БалканскоСредиземноморска почвена подобласт, Среднотракийско-Тунджанска провинция. Към
провинцията се отнасят Горнотракийската низина и северната част на Тунджанската
низинно-хълмиста земя. Западната част (Пловдивското поле) изградена от съвременни
наслаги богати на подпочвени води, е заета от наносни почви; солонци, планосоли,
заемащи заравнените слабо дренирани терени. Източната част на провинцията е почти
изцяло покрита със смолници. Срещат се и лесивирани почви. На безотточните терени
се срещат планосоли, солончаци, солници, а в поречията на реките - наносни и дори
глееви черноземи. По високите части на хълмистите възвишения се срещат и плитки
почви.
Земеползване
Земеползването в обхвата на жп линията е развито главно в три насоки: за
земеделско ползване (зърнопроизводство, зеленчукопроизводство, овощарсво,
лозарство, животновъдство), горскостопанско и ловно стопанско ползване,
туристическа рекреация.
Нарушени земи
Железопътната линия „Пловдив-Бургас” е част от основната трансевропейска
транспортна мрежа и част от коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“.
Съществуващата железопътна линия „Пловдив-Бургас” е електрифицирана с обща
дължина 293.5 км, от които 140 км – единична и 153 км – двойна железопътна линия.
Съществуващите нарушения на земите и почвите са обхвата на линейните участъци в
междугарията, гаровите пространства, пресичания – подлези и надлези и други
елементи на железопътната инфраструктура.
Замърсени земи
За териториите през които преминават линейните структури (междугария) на
разглежданите компоненти на жп линията не е констатирано замърсяване на почвата. В
непосредственият район на железопътната линия липсват големи атмосферни
замърсители. Няма данни за замърсяване на почвите с тежки метали, пестициди,
нефтопродукти, нитрати и други замърсители в резултат на аварийни ситуации.
В някои участъци от жп мрежата на гаровите пространства в междуколовозията
са установени замърсявания от течове на масла.
Деградационни процеси
Ерозионните процеси в една или друга степен са развити върху площите през
които преминава жп линията. Преобладаващият равнинен характер предопределя
развитието на площната ерозия. Съществено влияние върху ветровата ерозия оказва
покритието на почвата с растителност, която във всички случаи намалява
интензивността на ветровата ерозия. Това зависи от типа растителност, мощността на
биомасата (височина и листна повърхност) и дълготрайността. С най-голям
почвозащитен ефект е горската дървесна и храстова растителност. При наличие на
горска растителност, ветрова ерозия на почвата не се наблюдава. С най-добра
почвозащита са многогодишните треви.
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 Размер на нарушенията на земите и почвите
Инвестиционното предложение за „Рехабилитация на железопътната линия
„Пловдив-Бургас” Фаза 2” обхваща 8 компонента за рехабилитация и модерницация на
железопътната линия, при реализацията на които в една или друга степен ще бъде
свързана с нарушения на земите и почвите.
Реалицацията на Компоненти 1, 4, 7 и 8 е свързано с нарушения в обхвата на
линията в земи и почви претърпели нарушения при основното строителство на жп
линията и за тях не се изисква допълнително отчуждаване на земи. Същите са
собственост на Национална компания „Железопътна инфраструктура”.
За Компоненти 2, 3, 5 и 6 предвитените дейности са свързани с усвояването на
нови земи и отчуждаването им от поземления фонд.
 Компонент 2. Изграждане на надлези/подлези за железопътната линия
„Пловдив–Бургас” на мястото на съществуващи прелези – общо засегнати земи 517.547
дка, от които 271.455 дка с отчуждения.
 Компонент 3. Изграждане на защитен лесопояс в междугарието „Черноград Айтос” – общо засегнати земи 41.010 дка, от които 36.257 дка с отчуждения.
 Компонент 5. Модернизация на железопътен участък „Оризово–Михайлово”
– общо засегнати земи 2 673.834 дка, от които 1545.455 дка с отчуждения.
 Компонент 6. Модернизация на железопътен участък „Ямбол–Зимница”, при
гара Завой – общо засегнати земи 57.674 дка, от които 6.077 дка с отчуждения.
Компонент 1: „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и
телекомуникация по железопътната линия „Пловдив-Бургас“ включващ:
•
Изграждане на оптичен кабел по линията Пловдив – Бургас – проект
2016 г.
За изпълнението на проекта в частта за полагане на кабелите се предвижда
машинна направа на изкоп с дълбочина 1.1 м. Дейността е свързана с нарушения в
обхвата на линията в земи и почви претърпели нарушения при строителството на жп
линията
Реализацията на инвестиционното предложение не изисква допълнително
отчуждаване на земи, тъй като работите по внедряване на системата ще се извършват
в терени, собственост на Национална компания „Железопътна инфраструктура”. Не се
предвиждат и допълнителни площи за временни дейности по време на дейностите по
внедряване на системата. Не се предвижда изграждането на временни площадки и
лагери за работници.
•
Изграждане на системи за сигнализация по жп линията „Пловдив –
Бургас” (ETCS ниво 1, версия 2.3.0d) - проект 2016 г.
Дейностите нямат отношение към компонет „Земи и почви”.
•
Внедряване на гарови централизации в гарите от железопътния
участък Пловдив-Бургас“ - проект 2015 и 2016 г.
Дейността се класифицира като модернизация на съществуващата жп
инфраструктура - съоръжаването с маршрутно компютърни централизации (МКЦ) на
гарите.
Реализацията на инвестиционното предложение не изисква допълнително
отчуждаване на земи, тъй като работите по внедряване на системата ще се извършват
в терени, собственост на Национална компания „Железопътна инфраструктура”.
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Компонент 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлез за
железопътния участък „Пловдив – Бургас“.
Основната цел е премахване на посочените по-долу железопътни прелези по
железопътната линия „Пловдив – Бургас” и заменянето им с пресичания на две нива
(надлези и подлези), чрез което се гарантира безопасната експлоатация на пресичащите
се пътна и железопътна инфраструктури и се минимизира риска от възникване на
инциденти в местата на пресичане. Проекта предвижда на мястото на съществуващи
прелези – премахване на 31 бр. жп прелези и изграждане на 28 надлези и 1 подлез и 1
пешеходна пасарелка в:
- Участък 1 от км 18+607 (Скутаре) до км 102+020 (Стара Загора);
- Участък 2 от км 115+115 (Калитиново) до км 260+921 (Айтос).
Нарушения на земи и почви, Подробни устройствени планове – ПУП/ПП
Участък I от км 18+607 (Скутаре) до км 102+020 (Стара Загора) разглеждат се общо 22 пресичания на едно ниво- прелези.
При изработването на парцеларните планове е използвано копие от
кадастралната карта на землищета в цифров вид с данни за собствеността.
 Надлез на км 18+607 (между Скутаре и Маноле)
Обектът се намира източно от с. Скутаре, извън урбанизирана територия на с.
Рогош. Изработеният парцеларен план засяга 33 имота, попадащи в землището на с.
Рогош. Общата площ за отчуждаване е 4.129 дка. Площите на имотите държавна
собственост и общинска собственост, които се отнемат без обезщетение са съответно
1.588 дка и 18.005 дка

Надлез на км 21+890 – с. Маноле
Обектът се намира в западната част на с. Маноле и попада както в
урбанизираната, така и в неурбанизираната територия на с. Маноле. Изработеният
парцеларен план засяга 7 имота, попадащи в землището на с. Маноле. Всички
засегнати имоти са частна собственост. Общата площ за отчуждаване е 2.710 дка.
 Надлез на км 23+800 – междугарие Маноле - Белозем
Обектът се намира източно от с. Маноле. Попада извън урбанизирана територия
на с. Маноле
Изработеният парцеларен план засяга 28 имота, попадащи в землището на с.
Маноле. Общата площ за отчуждаване е 8.468 дка. Площите на имотите държавна
собственост и общинска собственост, които се отнемат без обезщетение са съответно
0,075 дка и 9,191 дка.
 Надлез на км 26+306 – междугарие Маноле - Белозем
Обектът се намира източно от с. Маноле. Попада извън урбанизирана територия
на с. Манолско Конаре и с. Маноле. Изработеният парцеларен план засяга 12 имота,
попадащи в землището на с. Манолско Конаре и 4 имота, попадащи в землището на с.
Маноле. Общата площ за отчуждаване е 7.619 дка а площите на имотите държавна
собственост и общинска собственост, които се отнемат без обезщетение са съответно
0.221 дка и 5.557 дка за землището на с. Манолско Конаре и 0.010 дка общинска
собственост за землището на с. Маноле.
 Надлез на км 32+000 – с. Белозем
Обектът се намира в западната част на с. Белозем. Попада както в
урбанизираната, така и в неурбанизираната територия на с. Белозем.
Изработеният парцеларен план засяга 3 имота, попадащи в землището на с.
Белозем. Всички засегнати имоти са частна собственост. Общата площ за отчуждаване
е 2.551 дка.
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 Надлез при км 39+092 (Опълченец – страна Белозем)
Обектът се намира южно от с. Опълченец. Попада извън урбанизирана
територия на с. Мирово и с. Опълченец и в урбанизираната територия на с. Опълченец.
Изработеният парцеларен план засяга 16 имота, попадащи в землището на с.
Мирово и 8 имота, попадащи в землището на с. Опълченец. Общата площ за
отчуждаване за първото село е 0.986 дка, а за второто - 2.019 дка. За с. Мирово площта
на имотите общинска собственост, които се отнемат без обезщетение е 6.648 дка.
Площите на имотите държавна собственост и общинска собственост, които се отнемат
без обезщетение за с. Опълченец са съответно 0.651 дка и 0.728 дка.
 Надлез при км 85+083 (Михайлово – страна Калояновец)
Обектът се намира източно от с. Михайлово. Попада извън урбанизирана
територия на с. Михайлово. Изработеният парцеларен план засяга 15 имота, попадащи
в землището на с. Михайлово. Общата площ за отчуждаване е 6.652 дка. Площите на
имотите държавна собственост и общинска собственост, които се отнемат без
обезщетение са съответно 5.856 дка и 14.557 дка.
 Надлез при км 92+598 – с. Калояновец
Обектът се намира в западната част на с. Калояновец. Попада извън
урбанизирана територия на с. Калояновец. Изработеният парцеларен план засяга 9
имота, попадащи в землището на с. Калояновец. Общата площ за отчуждаване е 4.619
дка. Площите на имотите държавна собственост и общинска собственост, които се
отнемат без обезщетение са съответно 0.165 дка и 3.151 дка
 Надлез при км 97+617 (с. Християново)
Обектът се намира в източната част на с. Християново. Попада в урбанизираната
и извън урбанизираната територия на с. Християново. Изработеният парцеларен план
засяга 7 имота, попадащи в землището на с. Християново. Общата площ за
отчуждаване е 2.287 дка. Площта на имотите общинска собственост, които се отнемат
без обезщетение е 1.942 дка.
 Надлез при км 100+113 (с. Еленино - улица към общински път SZR1190)
Обектът се намира в източния край на с. Еленино, където при км 10+175 жп
линията пресича улица. Попада във и извън урбанизирана територия на с. Еленино.
Изработеният парцеларен план засяга 5 имота, попадащи в землището на с.
Еленино. Общата площ за отчуждаване е 11,869 дка. Площите на имотите държавна
собственост и общинска собственост, които се отнемат без обезщетение са съответно
1.540 дка и 10,252 дка.
 Подлез при км 114+729/(115+115) (Калитиново)
Разглежданият обект се намира откъм северната страна на Калитиново. Попада в
строителните граници на регулационния план, а останалата територия е в извън
урбанизирана територия. Изработеният парцеларен план засяга 8 бр. имоти, попадащи
в землището на с. Калитиново. Общата площ за отчуждаване е 6.076 дка, a площите на
имотите общинска собственост, които се отнемат без обезщетение е 0.171 дка и
площите на имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение е 0.016
дка.
В землището на с. Хрищени.
Изработеният парцеларен план засяга 15 бр. имоти, попадащи в землището на с.
Хрищени. Общата площ за отчуждаване е 4.004 дка, a площите на имотите общинска
собственост, които се отнемат без обезщетение е 1.159 дка и не засяга имоти държавна
собственост.
 Надлез на км 119+450 (Горно Ботево)
Обекта се намира северозападно от Горно Ботево между Калитиново и Плоска
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могила, където жп линията пресича общински път. Попада извън урбанизирана
територия на с. Горно Ботево.
Изработеният парцеларен план засяга 11 бр. имоти, попадащи в землището на с.
Горно Ботево. Общата площ за отчуждаване е 3.843 дка, площите на имотите
общинска собственост, които се отнемат без обезщетение е 3.988 дка и площите на
имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение – 0.063 дка.
В землището на с. Дълбоки.
Изработеният парцеларен план засяга 17 бр. имоти, попадащи в землището на с.
Дълбоки. Общата площ на за отчуждаване е 9.057 дка, площите на имотите общинска
собственост, които се отнемат без обезщетение - 6.194 дка, а площите на имотите
държавна собственост, отнемащи се без обезщетение – 0.973 дка.
 Надлез 124+657 (Хан Аспарухово)
Разглежданият обект се намира североизточно от Хан Аспарухово. Попада в
урбанизирана теритотия и извън урбанизирана територия.
Изработеният парцеларен план засяга 12 бр. имоти, попадащи в землището на с.
Хан Аспарухово. Общата площ за отчуждаване е 3.801 дка, площите държавна
собственост, които се отнемат без обезщетение са 0.328 дка, a площите на имотите
общинска собственост, които се отнемат без обезщетение са 9.157 дка.
 Надлез 127+805 (Събрано)
Разглежданият обект се намира между гарите Хан Аспарухово и Нова Загора.
Попада извън урбанизирана територия. Изработеният парцеларен план засяга 33
имоти, попадащи в землището на с. Събрано. Общата площ на за отчуждаване е 15.550
дка., площите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение са 2.530 дка, a
площите на имотите общинска собственост, които се отнемат без обезщетение са 5.887
дка.
 Надлез 134+350 (Стоил Войвода)
Обекта се намира между гарите Хан Аспарухово и Нова Загора. Попада извън
урбанизирана територия. Изработеният парцеларен план
засяга 27 бр. имоти,
попадащи в землището на с. Стоил Войвода. Общата площ на за отчуждаване е 26.378
дка, площите на имотите общинска собственост, които се отнемат без обезщетение са
2.326 дка и площите на имотите държавна собственост, които се отнемат без
обезщетение 0.067 дка.
 Надлез 145+787 (Съдиево)
Обекта се намира южно от Съдиево, между гарите Нова Загора и Коньово.
Попада извън урбанизирана територия. Изработеният парцеларен план засяга 26 бр.
имоти, попадащи в землището на с. Съдиево. Общата площ на за отчуждаване е 11.572
дка, площите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение са 2.666, a
площите на имотите общинска собственост, които се отнемат без обезщетение са
12.040 дка.
 Надлез 151+770 (Коньово)
Разглежданият обект се намира югозападно от Коньово /междугарие Коньово –
Кермен/. Попада извън урбанизирана територия. Изработеният парцеларен план засяга
26 бр. имоти, попадащи в землището на с. Коньово. Общата площ на за отчуждаване е
12.475 дка, площите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение са 3.501,
a площите на имотите общинска собственост, които се отнемат без обезщетение са
4.864 дка.
 Надлез на км 158+777 (Кермен)
Обекта се намира западно от Кермен /междугарие Коньово – Кермен/. Част от
прелеза на км 158+777 попада в строителните граници на гр. Кермен, а останалата
територия е извън строителните граници. Изработеният парцеларен план засяга 18 бр.
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имоти, попадащи в землището на гр. Кермен. Общата площ за отчуждаване е 10.230
дка, площите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение са 3.966, a
площите на имотите общинска собственост, които се отнемат без обезщетение са 7.699
дка
 Пасарелка на км 160+300 (Кермен)
Подобектът се намира в югоизточната част на Кермен /междугарие Коньово –
Кермен/. Пресичането е с улица. Без отчуждения.
 Надлез на км 171+620 (Безмер)
Обекта се намира югозападно от Безмер, между гарите Кермен – Безмер. Попада
извън урбанизирана територия. Изработеният парцеларен план засяга 17 бр. имоти,
попадащи в землището на с. Безмер. Общата площ на за отчуждаване е 8.077 дка, a
площите на имотите общинска собственост, които се отнемат без обезщетение са
11.413 дка.
 Надлез на км 187+590 (Кабиле)
Обекта се намира източно от Кабиле, между гарите Ямбол и Завой /местен път
между село Кабиле, гр. Ямбол и местността „Ормана”/. Попада извън урбанизирана
територия. Изработеният парцеларен план засяга 19 бр. имоти, попадащи в землището
на с. Кабиле. Общата площ на за отчуждаване е 15.208 дка, a площите на имотите
общинска собственост, които се отнемат без обезщетение са 6.626 дка.
 Надлез на км 192+625 (Завой)
Намира се югоизточно от Завой между селища Завой и Веселиново.
Пресичането е с републикански път – третокласен. Попада извън урбанизирана
територия. Изработеният парцеларен план засяга 27 бр. имоти, попадащи в землището
на с. Завой. Общата площ на за отчуждаване е 7.965 дка, a площите на имотите
държавна собственост, които се отнемат без обезщетение са 8.924 дка и площите на
имотите общинска собственост, които се отнемат без обезщетение са 9.145 дка.
 Надлез на км 219+390 (в района на гара Церковски).
Обекта се намира северозападно от Церковски /до яз. Цанко Церковски/. Попада
в землището на с. Венец - извън урбанизирана територия и в землището на с.
Церковски – в урбанизирана територия и извън урбанизирана територия. Изработеният
парцеларен план засяга 5 бр. имоти, попадащи в землището на с. Венец. Общата площ
на за отчуждаване е 1.891 дка, площите на имотите общинска собственост, които се
отнемат без обезщетение са 10.380 дка, a площите на имотите държавна собственост,
които се отнемат без обезщетение са 2.870 дка. Изработването на проект за ПУП - ПП
обхваща имот 12.1, попадащ в землището на с. Церковски, Община Карнобат, Област
Бургас. Общата площ за отчуждаване е 0.183 дка.
 Надлез на км 222+220 (Церковски)
Обекта се намира северозападно от гр. Карнобат, между гарите Церковски и
Карнобат Запад. Попада извън урбанизирана територия. Изработеният парцеларен
план засяга 20 бр. имоти, попадащи в землището на с. Церковски. Общата площ на за
отчуждаване е 19.035 дка, a площите на имотите общинска собственост, които се
отнемат без обезщетение е 4.204 дка. и площите на имотите държавна собственост,
които се отнемат без обезщетение е 0.007 дка.
 Надлез на км 230+320 (Карнобат)
Обекта се намира северозападно от Карнобат, между гарите Церковски и
Карнобат Запад. Пресичането е с местен път /черен/. Попада извън урбанизирана
територия. Изработеният парцеларен план засяга 19 бр. имоти, попадащи в землището
на гр. Карнобат. Общата площ за отчуждаване е 17.157 дка, a площите на имотите
общинска собственост, които се отнемат без обезщетение са 4.643 дка. и площите на
имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение са 0.038 дка.
ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД

89

Нетехническо резюме на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за

„Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2”

Надлез на км 241+285 (Кликач)
Намира се северно от село Кликач, между гарите Карнобат и Черноград.
Пресичането е с местен път /черен/. Прелеза попада във и извън урбанизирана
територия. Изработеният парцеларен план засяга 10 бр. имоти, попадащи в землището
на с. Кликач. Общата площ за отчуждаване е 3.236 дка, площите държавна
собственост, които се отнемат без обезщетение са 0.050, a площите на имотите
общинска собственост, които се отнемат без обезщетение са 4.403 дка.
 Надлез на км 244+619 (Черноград)
Обекта се намира северозападно от Черноград, между гарите Черноград и
Айтос. Пресичането е с общински път BGS1002 между селища Тополица и Черноград.
Прелеза попада извън урбанизирана територия.
Изработеният парцеларен план засяга 10 бр. имоти, попадащи в землището на с.
Черноград. Общата площ на за отчуждаване е 13.922 дка, a площите на имотите
общинска собственост, които се отнемат без обезщетение са 1.518 дка и площите на
имотите държавна собственост, отнемащи се без обезщетение – 1.200 дка
 Надлез на км 248+202 (Тополица)
Обекта се намира югоизточно от Тополица /сп. Тополица/ между гари Черноград
и Айтос. Пресичането е с местен път /черен/. Попада извън урбанизирана територия.
Изработеният парцеларен план засяга 24 бр. имоти, попадащи в землището на с.
Тополица. Общата площ на за отчуждаване е 11.020 дка, площите на имотите
общинска собственост, които се отнемат без обезщетение са 4.500 дка и площите на
имотите държавна собственост, отнемащи се без обезщетение – 0.315 дка.
 Надлез на км 253+520 (Поляново)
Обекта се намира североизточно от Поляново. Пресичането е с общински път.
Прелеза попада извън урбанизирана територия.
Изработеният парцеларен план засяга 23 бр. имоти, попадащи в землището на
с. Карагеоргиево. Общата площ на за отчуждаване е 7.053 дка, площите на имотите
общинска собственост, които се отнемат без обезщетение е 10.809 дка, а площите на
имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение е 0.124 дка.
Надлез на км 260+921 (Айтос)
Обекта се намира между гр. Айтос и с. Малка Поляна на VIII-ма жп линия.
Категорията му е четвърта и пресичането е с общински път. Попада извън
урбанизирана територия.
Изработеният парцеларен план засяга 19 бр. имоти, попадащи в землището на
гр. Айтос. Общата площ за отчуждаване е 12.583 дка, площите на имотите общинска
собственост, които се отнемат без обезщетение са 7.751 дка, а площите на имотите
държавна собственост, които се отнемат без обезщетение са 0.229 дка.
ОБЩО ЗА КОМПОНЕНТА – 517.547 дка
- имоти – 525 броя
- отчуждения с обезщетяване – 271.455 дка
- отчуждения без обезщетяване – 246.092 дка от които 39.913 дка държавна
собственост и 206.179 дка общинска собственост
Компонент 3: „Изграждане на защитен лесопояс в междугарието
„Черноград - Айтос” за надежна защита на железния път от неблагоприятни
атмосферни влияния и спиране на снегонавяванията – проект 2015 г:
Участък I – от км 244+060.00 до км 244+760.00 с дължина L=700 м
Участък II – от км 245+365.00 до км 246+390.00 с дължина L=1025 м
Предвижда се изграждане на снегозащитен пояс в междугарието „Черноград –
Айтос” от км 244+060 до км 246+390 с цел осигуряване на надеждна защита на
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железния път от неблагоприятните влияния на вятъра през зимните месеци. Участъкът
за залесяване е разположен на територията на Бургаска област, община Айтос,
землището на с. Тополица. Съществуващата жп линия е извън урбанизирани
територии, като ПУТ-ПП ще засегне имотите в ляво на Път № 2 (по посока
километража) и дясно от Път № 1, попадащи в масиви 13 и 14 от картата за
възстановена собственост на с. Черноград и масив 29 от картата за възстановена
собственост на с. Тополница.
Лесопояса преминава през обработваеми площи, които са разположени вляво от
железния път (по посока на километража).
Изработеният парцеларен план засяга 14 бр. имоти, попадащи в землището на с.
Тополница. Общата площ за отчуждаване е 29.461 дка, площите на имотите общинска
собственост, които се отнемат без обезщетение са 0.374 дка.
Изработеният парцеларен план засяга 13 бр. имоти, попадащи в землището на
с.Черноград. Общата площ за отчуждаване е 6.796 дка, а площите на имотите
общинска собственост, които се отнемат без обезщетение са 4.379 дка.
ОБЩО ЗА КОМПОНЕНТА – 41.010 дка
- имоти – 27 броя;
- отчуждения с обезщетяване – 36.257 дка;
- отчуждения без обезщетяване – 4.753 дка, общинска собственост.
Компонент 4: „Рехабилитация на железопътен участък „Скутаре –
Оризово” проект 2015 г.
Разглежданата железопътна линия в участъка „Скутаре – Оризово” е еднопътна
и електрифицирана с дължина 26 198 м.
Рехабилитацията на железопътен участък „Скутаре - Оризово”, обхваща участък
от км 16+905 до км 43+030.
Реализацията на инвестиционното предложение не изисква допълнително
отчуждаване на земи, тъй като рехабилитационните работи по трасето на
железопътния участък и в районите на гарите се разполагат в обхвата по протежение на
жп линията върху терени, собственост на Национална компания „Железопътна
инфраструктура”.
Компонент 5: “Модернизация на железопътен участък „Оризово –
Михайлово” – км 43+029 – км 80+722, проект 2015 г.
Предвижда промяна на трасето на VIII жп линия „Пловдив-Бургас” в участъка
от Гара Оризово - (км 43+029) до гара Михайлово (км 80+722). Съществуващото трасе
в участъка е с дължина 37 693 м, като в него се включват 4 гари - Оризово, Черна гора,
Чирпан и Свобода. Компонента е разработен за трасе за единична и двойна линия.
За участъка от км 56+611 до км 61+033 новото трасе напуска съществуващия
обхват и се налагат отчуждения. Освен това проектът предвижда удвояване на
съществуващата единична жп линия в целия участък от Оризово до Михайлово.
Тунелно съоръжение
Предвижда се строителство на тунелно съоръжение (еднопътен тунел) по Път 2
с дължина L=835 м от км 57+750 до км 58+585 в междугарието „Оризово – Михайлово”
Тунелът пресича височинно препятствие северно от гр. Чирпан – Чирпански
възвишения.
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Мост на км 44+170.00
Мостът е съществуващ и ще бъде премахнат, като на негово място ще бъде
изграден нов двупътен стоманобетонов мост.
Мост на км 47+ 125.68
Съоръжението се намира на км 47+125.68 където жп линията пресича коритото
на съществуващ напоителен канал.
Мост на км 50+ 110.23
Съоръжението се намира на км 50+110 където жп линията пресича коритото на
река Омуровска.
Мост на км 64 + 778.92
Съоръжението се намира на км 64+778.92 където жп линията пресича коритото
на река Старата.
Мост на км 74 + 182.26
Съоръжението се намира на км 74+182.26 където жп линията пресича коритото
на река Старата.
Селскостопански подлез (прокар) на км 61 + 383.63 - линията пресича
съществуващ селскостопански път.
Мост на км 69 + 917.01 - линията пресича съществуващ селскостопански път.
За изброените по-горе шест съоръжения се предвиждат само рехабилитационни
дейности.
За шесте съоръжения са предвидени само възстановителни дейности.
Надлез на км 44+212.33
Обекта се намира източно от с. Оризово, където се предвижда изграждане на
пътна варианта на републикански път III-65 „Скутаре – Черна горе“, която с пътен
надлез да пресече жп линията, като трасето се предвижда да бъде изместено по нова
следа.
Надлез на км 48 + 777.60
Съоръжението се намира северо-източно от с. Черна гора, където жп линията
пресича републикански път III-565 „Скутаре – Черна гора“. Предвижда се да бъде
изместен по нова следа.
Надлез на км 52 + 114.46
Обекта се намира северо-западно от гр. Чирпан, където жп линията пресича
републикански път III-64. Предвижда се изграждане на пътна варианта с надлез, по
следата на съществуващия път.
Надлез на км 55 + 840.82
Обекта се намира сечерно от гр. Чирпан, където жп линията пресича
републикански път III-608 „Спасово – Чирпан“ при 60+800 с жп прелез на ниво.
Предвижда се изграждане на пътна варианта с надлез, по следата на съществуващият
път.
Надлез на км 59 + 317.22
Намир се западно от гр. Чирпан, където новото трасе на жп линията ще пресече
републикански път II-66 „Стара Загора – Чирпан“. Предвижда се изграждане на пътна
варианта с надлез, по следата на съществуващият път.
Подлез на км 62 + 816.91
Съоръжението се намира северо-западно от с. Воловарово, където жп линията
пресича общински път на ниво жп прелез. Предвижда се изграждане на надлез, с който
жп линията да премости общинския път, без да се налага ситуационно изменение на
пътя.
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Подлез на км 65 + 164.26
Намира се северо-западно от с. Свобода, където новопроектираното трасе на жп
линията ще пресече общински път. Предвижда се за изграждане на подлез, с който жп
линията ще премости общинския път, без да се налага ситуационно изместжане на
пътя.
Подлез на км 66 + 961.80
Обекта се намира северно от с. Свобода, където новопроектираното трасе на жп
линията ще пресече общински път. Предвижда се изграждане на надлез, с който жп
линията да премости общинския път, без да се налага ситуационно изменение на пътя
Парцеларни планове - ПУП/ПП
Изработеният парцеларен план засяга 65 бр. имоти, попадащи в землището на с.
Оризово. Общата площ за отчуждаване е 58.803 дка, площите на имотите общинска
собственост, които се отнемат без обезщетение са 34.552 дка, а площите на имотите
държавна собственост, които се отнемат без обезщетение са 42.253 дка.
Ограничителната строителна линия, разположена на 60 м. от новопроектираните
оси.
Изработеният парцеларен план засяга 118 бр. имоти, попадащи в землището на
с. Черна гора. Общата площ за отчуждаване е 57.654 дка, площите на имотите
общинска собственост, които се отнемат без обезщетение са 63.784 дка, а площите на
имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение са 85.992 дка.
Изработеният парцеларен план засяга 44 бр. имоти, попадащи в землището на с.
Партизанин. Общата площ за отчуждаване е 14.391 дка, площите на имотите
общинска собственост, които се отнемат без обезщетение са 6.342 дка, а площите на
имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение са 22.638 дка.
Изработеният парцеларен план засяга 54 бр. имоти, попадащи в землището на с.
Рупките. Общата площ за отчуждаване е 42.282 дка, площите на имотите общинска
собственост, които се отнемат без обезщетение са 5.665 дка, а площите на имотите
държавна собственост, които се отнемат без обезщетение са 9.529 дка.
Изработеният парцеларен план засяга 370 бр. имоти, попадащи в землището на
гр. Чирпан. Общата площ за отчуждаване е 321.915 дка, площите на имотите
общинска собственост, които се отнемат без обезщетение са 87.907 дка, а площите на
имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение са 316.933 дка.
Изработеният парцеларен план засяга 215 бр. имоти, попадащи в землището на
с. Свобода. Общата площ за отчуждаване е 354.280 дка, площите на имотите общинска
собственост, които се отнемат без обезщетение са 70.140 дка, а площите на имотите
държавна собственост, които се отнемат без обезщетение са 45.613 дка.
Изработеният парцеларен план засяга 22 бр. имоти, попадащи в землището на с.
Малко Тръново. Общата площ за отчуждаване е 56.431 дка. Площите на имотите
общинска собственост, които се отнемат без обезщетение са 0.528 дка,
Изработеният парцеларен план засяга 33 бр. имоти, попадащи в землището на с.
Воденичарово. Общата площ за отчуждаване е 85.375 дка, площите на имотите
общинска собственост, които се отнемат без обезщетение са 24.818 дка, а площите на
имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение са 40.503 дка.
Изработеният парцеларен план засяга 49 бр. имоти, попадащи в землището на с.
Самуилово. Общата площ за отчуждаване е 45,377 дка, площите на имотите общинска
собственост, които се отнемат без обезщетение са 93,101 дка, а площите на имотите
държавна собственост, които се отнемат без обезщетение са 96.289 дка.
Изработеният парцеларен план засяга 35 бр. имоти, попадащи в землището на с.
Михайлово. Общата площ за отчуждаване е 19.130 дка, площите на имотите общинска
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собственост, които се отнемат без обезщетение са 26.140 дка, а площите на имотите
държавна собственост, които се отнемат без обезщетение са 65.597 дка.
ОБЩО ЗА КОМПОНЕНТА – 2 673.824 дка
- имоти – 1664 броя;
- отчуждения с обезщетяване – 1545.455 дка;
- отчуждения без обезщетяване – 1128.369 дка от които 402.977 дка, общинска
собственост и 725.392 дка държавна собственост.
Компонент 6: Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница, при
гара Завой”.
Компонент 6 обхваща 2,116 км от железопътната линия „Пловдив – Бургас”.
Дейностите по реализацията му ще бъдат реализирани в участъка от км 190+590 (нов
км 190+200) в междугарието „Ямбол – Завой” до км 192+706 (нов км 192+557),
попадащ в междугарието „Завой – Зимница”. По своя характер Компонент 6
представлява изграждане на ново трасе на жп линията, включващо и ново пресичане
на река Тунджа със стоманобетонов мост.
Парцеларни планове - ПУП/ПП
Изработеният парцеларен план засяга 34 бр. имоти, попадащи в землището на с.
Завой. Общата площ на за отчуждаване е 6.077 дка, площите на имотите държавна
собственост, които се отнемат без обезщетение е 13.875 дка, a площите на имотите
общинска собственост, които се отнемат без обезщетение е 14.274 дка.
Землище гр. Ямбол
Засяга се горска територия – 2 имота широколистна гора на площ от 23.538 дка.
ОБЩО ЗА КОМПОНЕНТА – 57.764 дка
- имоти – 36 броя;
- отчуждения с обезщетяване – 6.077 дка;
- отчуждения без обезщетяване –51. 687 дка от които 14.274 дка, общинска
собственост и 37.413 дка държавна собственост.
Компонент 7: „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и
рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“, идеен
проект 2015 г.
Реализацията на инвестиционното предложение по Компонент 7 не изисква
допълнително отчуждаване на земи, тъй като работите по внедряване на маршрутно
компютърните централизации се извършват изключително в терени, собственост на
Национална компания „Железопътна инфраструктура”. Не се предвиждат и
допълнителни площи за временни дейности. Всички нарушения на земите и почвите
ще са в обхвата на жп линията – нарушени почви при основното строителство.
Компонент 8: „Рехабилитация на железопътната отсечка „Стралджа –
Церковски” в участъка от км 217+210 до км 219+059, работен проект 2017 г.
Участъкът предвиден за рехабилитация по обособена позиция 2 е железопътна
отсечка в междугарието „Стралджа – Церковски” от км 217+210 до км 218+919 (Път 1)
и от км 218+586 до км 218+973 (Път 2).
За реализирането на цялостната рехабилитация на участъка от железопътната
отсечка Стралджа – Церковски от км 217+210 до км 219+059 се предвиждат
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отмествания на места на проектната ос спрямо съществуващата с до 70 см без да се
нарушават границите на собственост. Всички нарушения на земите и почвите ще са в
обхвата на жп линията – нарушени почви при основното строителство. Реализацията
на инвестиционното предложение не изисква допълнително отчуждаване на земи.
* Клас ІІ – Замърсени земи
По време на строителството
Строителството на обектите на железопътната линия ще бъде свързано с
непряко въздействие върху почвите от замърсяването на приземния атмосферен въздух
с прах и замърсители от ДВГ на строителна и транспортна техника и следващото му
отлагане върху прилежащите земи и почви.
Въздействието върху прилежащите почви по време на строителството от
неорганизирани източници - прах и замърсители от ДВГ ще е незначително, локално по
място (в рамките на строителната обекти), кратковременно в периода на строителство.
По време на експлоатацията
Електрифицираните транспортни железопътни обекти обикновено не генерират
замърсяване в околната среда и намалението на емисиите на парникови газове се
постига чрез трансфера на пътници и товари от автомобилния транспорт към
модернизираната железопътна линия. Железопътната линия „Пловдив–Бургас” е
електрифицирана, поради което при нейната експлоатация не се отделят вредни емисии
в атмосферата, включително и парникови газове.
По време на експлоатацията на железопътната линия е възможно да се получат
замърсявания с масла от влаковите композиции. Замърсяване може да се получи и при
непредвидени аварии - разлив на горива и масла при неизправност на техниката и др.,
което ще доведе до локално замърсяване на почвите. Замърсените площи следва да се
обозначат и възможно най-бързо да се отнемат замърсените земни маси и да се
заместят с чист почвен материал за рекултивация. Отнетата замърсена почва следва да
се извозва до определените за тази цел депа по реда на Закона за управление на
отпадъците.
Извеждане на обекти от експлоатация
Извеждането на обекта или части от него от експлоатация се извършва съгласно
Наредбата за категоризация на железопътните линии в Р. България, включени в
железопътната инфраструктура и закриване на отделни линии и участъци от линии.
При демонтиране на съоръжението/ята, с оглед минимизиране на количествата
отпадъци, се изисква онези от тях, които подлежат на последващо оползотворяване,
рециклиране или повторна употреба да бъдат събирани разделно и предавани на
съответните лицензирани фирми за последващото им третиране съгласно действащото
към момента на извеждане от експлоатация на съоръжението законодателство. По този
начин, от една страна се намалява количеството на отпадъците, които ще бъдат
депонирани на съответните депа със съответните разрешителни, а от друга, ще се
предотврати загубата на ресурси.
След демонтиране на съоръжението/ята е необходимо да се извърши заложената
в инвестиционното предложение рекултивация на терените съгласно действащото към
момента на извеждане на съоръжението/ята от експлоатация законодателство.
Такива дейности са предвидени само за Компонент 6, но на настоящият
етап не е разработен проект за рекултивация.
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7.5. Растителен и животински свят
Растителния свят
Въз основа на климатичните особености (География на България, БАН, 2002 г),
районът в който се развива железопътната линия „Пловдив-Бургас” в по-голямата си
част се отнася към областта на Преходно континенталната област и много малка част в раона на Бургаска област, към Континентално-средиземноморската климатична
област в зоната на широколисните листопадни гори и храстови съобщества. Трасето на
жп линията „Пловдив-Бургас” попада в Македоно-Тракийска и Евксинска провинции
на Европейската широколистна горска област, като пресича три окръга:
Горнотракийски (Пловдивски, Чирпански, Старозагорски райони); СтралджанскоАйтоски (Страджанско-Сливенски, Айтоски райони); Западнокрайбрежен (район
Южно крайбрежие).
• Горнотракийски окръг
Обхваща Пловдивски, Чирпански и Старозагорски райони. Заема разнообразен
терен с разновидна растителна покривка, понастоящем заети почти изцяло от
обработваеми земи - агроценози.
• Стралджанско-Айтоски окръг
Обхваща територията около Нова Загора, Сливен и Ямбол. Преобладаваща част
от Стралджанско-Айтоски геоботанически окръг е заета от обработваеми земи, на
които са формирани различни типове агрофитоценози, а на изоставените
селскостопански земи при протекли вторични сукцесии има производни съобщества
включени в различни сукцесионни редове.
• Западнокрайбрежен окръг - район Южно крайбрежие
Естествено разпространени в този пояс са чистите и смесени гори от космат дъб
и вергилиев дъб и в по-малка степен от от благун и цер, с участие на обикновен габър и
келяв габър.
Трасето на железопътната линия преминава в по-голямата си част през
селскостопански площи – обработваеми ниви с отглеждане основно на зърнени култури
- пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед. Растителната покривка е разнообразна,
представена преди всичко от формации съставени от ксеротермни видове, каквито са
благунът, церът, косматият и вергилиевия дъб, келявият габър. Потастоящем от тези
гори са останали малки участъци, силно разредени, заменени почти изцяло от от
съобщества на драката или с ксеротермни пасища с доминиране на белизмата и
лукувичната ливадина, а на места от садината и валезийската власатка. Низинните части
почти ицяло са обработваеми земи.
Описание и анализ на въздействията на инвестиционното предложение
върху растителния свят.
Трасето на железопътната линия се развива в райони с преобладаващо равнинен
до леко хълмист характер. В по-голямата си част земите принадлежат към поземления
фонд на които са формирани различни типове агрофитоценози, а на изоставените
селскостопански земи при протекли вторични сукцесии има производни съобщества
включени в различни сукцесионни редове. Отглеждат се главно зърнени култури
(пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед), Засегнатите трайни насаждения (лозя,
овощни градини) са сравнително малко. Горските съобщества са представени главно от
цер, благун, келяв габър и са силно повлияни от човешката дейност. След изкореняване
на дървостоите и обща деградация на горите, от тях са останали малки участъци заети
предимно от издънкови гори и относително по-големи участъци заети от ксеротермни
ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД

96

Нетехническо резюме на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за

„Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2”

храстово-тревни съобщества. Мерите, които попадат в обхвата на строителните
участъци са заети с производни тревни растителни съобщества, антропогенно повлияни
от паша на селскостопански животни. Широко са разпространени полуестествени,
вторични производни тревни растителни съобщества, принадлежащи към формациите
на валезийската власатка, луковичната ливадина, садина. белизмата. Поради пашата и
утъпкването всички те са силно деградирали.
Компонент 1: „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и
телекомуникация по железопътната линия Пловдив-Бургас“ включващ:
•
Изграждане на оптичен кабел по линията „Пловдив – Бургас” –
проект 2016 г.
За изпълнението на проекта в частта за полагане на кабелите се предвижда
машинна направа на изкоп с дълбочина 1.1 м. Общата дължина на двата оптични
кабела определена по идейния проект, като се отчетат всички резерви, пресичания,
влизания, отклонения и други е 680 км оптичен кабел подземно и надземно. Дейността
е свързана с нарушения в обхвата на линията в земи и почви в т.ч. растителност,
претърпели нарушения при строителството на жп линията, както и при периодичното
поддъжане на обхвата.
Въздействея
Дейността е свързана с нарушения в обхвата на линията в земи и почви
претърпели нарушения при строителството на жп линията. Тревната растителност е
вторична, производна с множество рудерални видове. На места се наблюдават храстови
видове. Реализацията на инвестиционното предложение не изисква допълнително
отчуждаване на земи, тъй като работите по внедряване на системата се извършват
изключително в терени, собственост на Национална компания „Железопътна
инфраструктура”. Не се предвиждат и допълнителни площи за временни дейности по
време на дейностите по внедряване на системата. Не се предвижда изграждането на
временни площадки и лагери за работници. Въздействието се определя като
незначително.
•
Изграждане на системи за сигнализация по жп линията Пловдив –
Бургас (ETCS ниво 1, версия 2.3.0d) - проект 2016 г.
Реализацията на системата не е свързано с въздействие върху компонента.
•
Внедряване на гарови централизации в гарите от железопътния
участък Пловдив-Бургас“ - проект 2015 и 2016 г.
Реализацията на системата не е свързано с въздействие върху компонента.
Компонент 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези
за железопътния участък „Пловдив – Бургас“.
Проекта предвижда на мястото на съществуващи прелези – премахване на 31 бр.
жп прелези и изграждане на 28 надлези и 1 подлез и 1 пешеходна пасарелка.
Участък I от км 18+607 (Скутаре) до км 102+020 (Стара Загора) разглеждат се общо 22 пресичания на едно ниво- прелези.
Надлез на км 18+607 (между Скутаре и Маноле)
Обектът се намира източно от с. Скутаре, където жп линията пресича
републикански път III-565 Скутаре – Маноле при км 5+450. Попада извън урбанизирана
територия на с. Рогош, намиращо се южно от надлеза. Общата територия необходима
за изграждането на надлеза е 23.722 дка, от които 23.292 дка са антропогенно повлияни
земи (ниви, оризище, стопански двор, пътища, жп линия). Засягат се пасище (2.4 дка),
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северно от железопътната линия и части от отводнителен и напоителин канал (4 дка).
Малки петна по дигите на каналите са обрасли с тръстика (Phragmites australis). Мерата
е силно антропогенно повлияна от паша на селскостопански животни.
Надлез на км 21+890 – с. Маноле
Обектът се намира в западната част на с. Маноле. Попада както в
урбанизираната, така и в неурбанизираната територия на с. Маноле. Общата територия
необходима за изграждането на надлеза е 2.210 дка, заети от ниви.
Надлез на км 23+800 – междугарие „Маноле – Белозем”
Обектът се намира източно от с. Маноле където жп линията пресича
селскостопански път. Попада извън урбанизирана територия на с. Маноле. Общата
територия необходима за изграждането на надлеза е 17.732 дка, от които 17.226 дка са
антропогенно повлияни земи (ниви, полски път, жп линия). Засягат се малкък участък
от пасище (0.064 дка), северно от жп линията и напоителин канал (0.064 дка).
Надлез на км 26+306 – междугарие Маноле - Белозем
Обектът се намира източно от с. Маноле където жп линията пресича
селскостопански път. Прелеза попада извън урбанизирана територия на с. Манолско
Конаре и с. Маноле. Общата територия необходима за изграждането на надлеза е 13.407
дка, от които 12.292 дка са антропогенно повлияни земи (ниви, полски път). Засягат се
малки участъци от пасище (0.385 дка) и отводнителен
канал (0.110 дка).
Отводнителният канал е без обраствания.
Надлез на км 32+000 – с. Белозем
Обектът се намира в западната част на с. Белозем. Той е проектиран като
алтернатива на съществуващия прелез при км 32+905. Попада както в урбанизираната,
така и в неурбанизираната територия на с. Белозем. Общата територия необходима за
изграждането на надлеза е 2.551 дка, заети от ниви.
Надлез при км 39+092 (Опълченец – страна Белозем)
Обектът се намира южно от с. Опълченец, където при км39+092 жп линията
пресича общински път. Прелеза попада извън урбанизирана територия на с. Мирово и
с. Опълченец и в урбанизираната територия на с. Опълченец. Общата територия
необходима за изграждането на надлеза е 11.032 дка, от които 8.884 дка са
антропогенно повлияни земи (изоставени ниви, пътища). Засягат се 0.555 дка
напоитетелен канал.
Надлез при км 85+083 (Михайлово – страна Калояновец)
Обектът се намира източно от с. Михайлово, където при км 85+083 жп линията
пресича общински път. Попада извън урбанизирана територия на с. Михайлово.
Общата територия необходима за изграждането на надлеза е 27.065 дка, от които 15.505
дка са антропогенно повлияни земи (ниви, пътища, жп л-я). Засягат се 11.560 дка мера.
Мерата, които попада в обхвата на надлеза е заета с производни тревни растителни
съобщества, антропогенно повлияни от паша на селскостопански животни.
Надлез при км 92+598 – с. Калояновец
Обектът се намира в западната част на с. Калояновец, където жп линията
пресича общински път. Прелеза попада извън урбанизирана територия на с.
Калояновец. Общата територия необходима за изграждането на надлеза е 7.935 дка, от
които 2.602 дка са антропогенно повлияни земи (ниви, пътища, депо ТБО). Засягат се
1.105 дка мера и 4.227 дка горска територия. Гората се намира северно от с.
Калояновец, като за нуждите на надлеза се отнема площ от южния край на масива и не
го фрагментира.
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Надлез при км 97+617 (с. Християново)
Обектът се намира в източната част на с. Християново, където при км 97+617 жп
линията пресича общински път. Попада извън урбанизирана територия на с.
Михайлово. Общата територия необходима за изграждането на надлеза е 4.229 дка, от
които 4.041 дка са антропогенно повлияни земи (ниви, пътища, депо ТБО). Засягат се
0.125 дка канали и 0.063 дка гори в земеделски земи. Горската територия е южно от с.
Михайлово, като за изграждането на надлеза се засяга малка част от госката територия
– издънкова, деградирала и превърната в храсталаци от келяв габър (Carpinus orientalis)
об. глог, дрян.
Надлез при км 100+113 (с. Еленино - улица към общински път SZR1190)
Обектът се намира в източния край на с. Еленино, където при км 10+175 жп
линията пресича улица. Прелеза попада извън урбанизирана територия на с. Еленино.
Общата територия необходима за изграждането на надлеза е 23.661 дка, от които 12.874
дка са антропогенно повлияни земи (ниви, пътища, жп л-я). Засягат се 9.583 дка
крайселищна мера, западно от селото и 1.204 дка дере.
Участък 2 – от км 115+115/Калитиново/ до км 260+921/Айтос/ се
разглеждат общо 20 пресичания на едно ниво.
Подлез при км 114+729/(115+115) (Калитиново)
Разглежданият обект се намира откъм северната страна на Калитиново, където
жп линията пресича общински път. Попада в строителните граници на регулационния
план, а останалата територия е в извън урбанизирана територия. Общата територия
необходима за изграждането на надлеза е 11.426 дка, всичките антропогенно повлияни
– ниви, територии за нуждите на транспарта, полски пътища.
Надлез на км 119+450 (Горно Ботево)
Обекттът се намира северозападно от Горно Ботево между Калитиново и Плоска
могила, където жп линията пресича общински път. Прелеза попада извън урбанизирана
територия. Общата територия необходима за изграждането на надлеза е 24.118 дка,
всичките антропогенно повлияни – ниви, територии за нуждите на транспарта,
полски пътища.
Надлез 124+657 (Хан Аспарухово)
Разглежданият обект се намира североизточно от Хан Аспарухово. Пресичането
е с републикански път. Прелеза попада в строителните граници на с. Хан Аспарухово, а
останалата територия е извън строителните граници. Общата територия необходима за
изграждането на надлеза е 13.286 дка, от които 20.950 дка са антропогенно повлияни
земи (ниви, пътища, жп л-я). Засягат се 3.068 дка канали.
Надлез 127+805 (Събрано)
Разглежданият подобект се намира между гарите Хан Аспарухово и Нова
Загора, северозападно от с. Сърбино. Пресичането е със селскостопански път. Попада
извън урбанизирана територия. Общата територия необходима за изграждането на
надлеза е 23.967 дка, от които 19.768 дка са антропогенно повлияни земи (ниви,
пътища). Засягат се 6.595 дка горска територия, попадаща в южната част от
територията на надлеза, като масива се фрагментира.
Надлез 134+350 (Стоил Войвода)
Обекта се намира между гарите Хан Аспарухово и Нова Загора и представлява
пресичане с черен път /селскостопански път. Попада извън урбанизирана територия.
Общата територия необходима за изграждането на надлеза е 28.771 дка, от които 28.120
дка са антропогенно повлияни земи (ниви, лозово насаждение, пътища). Засягат се
малъки участъци от пасище - 0.58 дка, и отводнителен канал – 0.072 дка.
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Надлез 145+787 (Съдиево)
Разглежданият обект се намира южно от Съдиево, между гарите Нова Загора и
Коньово. Пресичането е със селскостопански път /черен път/. Прелеза попада извън
урбанизирана територия. Общата територия необходима за изграждането на надлеза е
26.278 дка, от които 24.784 дка са антропогенно повлияни земи (ниви, пътища, водоем).
Засягат се 1.494 дка напоителен канал, обрасъл с тръстика (Phragmites australis).
Надлез 151+770 (Коньово)
Обекта се намира югозападно от Коньово /междугарие Коньово – Кермен/.
Пресичането е с общински път – четвъртокласен и попада извън урбанизирана
територия. Общата територия необходима за изграждането на надлеза е 20.900 дка, от
които 20.585 дка са антропогенно повлияни земи (ниви, пътища, стопански двор).
Засягат се участът от 0.200 дка пасище и 0.115 дка дере.
Надлез на км 158+777 (Кермен)
Обектът се намира западно от Кермен /междугарие Коньово – Кермен/.
Пресичането е със селскостопански път. Част от територията на прелеза попада в
строителните граници на гр. Кемен, а останалата територия е извън строителните
граници. Общата територия необходима за изграждането на надлеза е 21.895 дка, от
които 17.931 дка са антропогенно повлияни земи (ниви, пътища). Засягат се участък от
отводнителен катал – 3.966 дка.
Пасарелка на км 160+300 (Кермен)
Подобектът се намира в югоизточната част на Кермен /междугарие Коньово –
Кермен/. Пресичането е с улица
Надлез на км 171+620 (Безмер)
Обектът се намира югозападно от Безмер, между гарите Кермен – Безмер.
Пресичането е с общински път. Попада извън урбанизирана територия. Общата
територия необходима за изграждането на надлеза е 19.895 дка, антропогенно повлияни
земи (друг вид поземлен имот, селстоп. пътища).
Надлез на км 187+590 (Кабиле)
Намира се източно от Кабиле, между гарите Ямбол и Завой /местен път между
село Кабиле, гр. Ямбол и местността „Ормана”/. Прелеза попада извън урбанизирана
територия. Общата територия необходима за изграждането на надлеза е 21.834 дка,
всичките антропогенно повлияни (изоставени ниви, пътища).
Надлез на км 192+625 (Завой)
Обектът се намира югоизточно от Завой между селища Завой и Веселиново.
Пресичането е с републикански път – третокласен. Попада извън урбанизирана
територия. Общата територия необходима за изграждането на надлеза е 26.034 дка, от
които 21.786 дка са антропогенно повлияни земи (друг вид ниви, селстоп. пътища,
РПМ, автомагистрала). Засягат се участък от пасище/мера – 4.248 дка, попадащо в
северозападната час от територията на надлеза.
Надлез на км 219+390 (в района на гара Церковски).
Обектът се намира северозападно от Церковски /до яз. Цанко Церковски/.
Пресичането е с общински път. попада в землището на с. Венец - извън урбанизирана
територия и в землището на с. Церковски – в урбанизирана територия и извън
урбанизирана територия. Общата територия необходима за изграждането на надлеза е
15.342 дка, от които 10.170 дка са антропогенно повлияни земи (ниви, друг вид пром.
зона, паркинг, язовир). Засяга се участък от пасище с храсти - 5.177 дка.
Надлез на км 222+220 (Церковски)
Намира се северозападно от Карнобат, между гарите Церковски и Карнобат
Запад. Пресичането е с местен път /черен/ в землището на с. Церковски. Попада извън
урбанизирана територия. Общата територия необходима за изграждането на надлеза е
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23.246 дка, от които 22.380 дка са антропогенно повлияни земи (ниви, релсов
път,ведом. път). Засягат се участък от пасище - 0.934 дка и напоителен канал – 0.864
дка. Видовото разнообразие на разнотревието е сравнително бедно с доминиращо
участие на формациите на Poaeta bulosae, Chrysopogoneta grylli, Festuceta valesacae,
развиващи се върху утъпкани терени от пашата на селскостопанските животни с
влошен воден баланс.
Надлез на км 230+320 (Карнобат)
Обектът се намира северозападно от Карнобат, между гарите Церковски и
Карнобат Запад. Пресичането е с местен път /черен/. Попада извън урбанизирана
територия. Общата територия необходима за изграждането на надлеза е 23.246 дка, от
които 19.156 дка са антропогенно повлияни земи (ниви, релсов път,произв. на
въглища). Засягат се участък от пасище - 2.683 дка, в югоизточната част от територията
на надлеза. Ценозите в мерата са антропогенно повлияни. В тези територии тревната
растителност е изцяло с производна, формирана вторично.
Надлез на км 241+285 (Кликач)
Намира се северно от село Кликач, между гарите Карнобат и Черноград.
Пресичането е с местен път /черен/. Прелеза попада в строителните граници на с.
Кликач, а останалата територия е в извън строителните граници на регулационният
план. Пътният надлез е проектиран на съществуващ селскостопански път /черен/ от с.
Кликач до земеделски площи, между гарите Карнобат и Черноград. Общата територия
необходима за изграждането на надлеза е 7.689 дка, от които 5.167 дка са антропогенно
повлияни земи (ниви, релсов път, друг вид застрояване). Засягат се участък от пасище 2.522 дка, в северозападната част на надлеза.
Надлез на км 244+619 (Черноград)
Обектът се намира северозападно от Черноград, между гарите Черноград и
Айтос. Пресичането е с общински път BGS1002 между селища Тополица и Черноград.
Попада извън урбанизирана територия. Общата територия необходима за изграждането
на надлеза е 15.640 дка, всички те антропогенно повлияни – ниви, пътища.
Надлез на км 248+202 (Тополица)
Намира се югоизточно от Тополица /сп. Тополица/ между гари Черноград и
Айтос. Пресичането е с местен път /черен/. Попада извън урбанизирана територия.
Общата територия необходима за изграждането на надлеза е 15.835 дка, от които 14.753
дка са антропогенно повлияни земи (ниви, ведом. път, друг вид застрояване). Засягат се
участък от ливада – 0.482 дка, насаждение от люцерна и водно течение – 0.600 дка, р.
Айтоска. В участъка се засегат издънкови форми на Salix fragilis и Populus nigra.
Надлез на км 253+520 (Поляново)
Обектът се намира североизточно от Поляново. Пресичането е с общински път и
попада извън урбанизирана територия. Общата територия необходима за изграждането
на надлеза е 17.896 дка, от които 13.183 дка са антропогенно повлияни земи (ниви, друг
вид застрояване, местен път). Засягат се участък от ливада (люцерна) – 1.931 дка, в
северната част от територията и залесена т-я – 2.717 дка, в южната час от територията.
Надлез на км 260+921 (Айтос)
Намира се между гр. Айтос и с. Малка Поляна на VIII-ма жп линия и
пресичането е с общински път. Попада извън урбанизирана територия. Общата
територия необходима за изграждането на надлеза е 20.563 дка, от които 19.650 дка са
антропогенно повлияни земи (ниви, път). Засягат се участък от пасище – 0.913 дка.
Въздействия
Според предвидените строителни дейности, въздействията от реализацията на
инвестиционното предложение върху растителната компонента ще бъдат свързани с
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трайно нарушение на площите на растителните съобщества в границите на
строителните площадки. Тъй като по-голяма част от обектите са сред отдавна
обработвани земеделски земи и крайселищни територии, то синантропната и рудерална
растителност в засегнатите площи е значително застъпена. Видовото разнообразие на
разнотревието в мерите е сравнително бедно с доминиращо участие на формациите на
луковичната ливадина (Poaeta bulbosae) и валезийската влясатка (Festuceta valeiaca),
развиващи се върху утъпкани терени от пашата на селскостопанските животни с
влошен воден баланс. В тези територии тревната растителност е изцяло с производна,
формирана вторично, антропогенно повлияни. Повечето от съобществата и
изграждащите ги видове са широко разпространени в по-голямата част от територията
и не съществува вероятност от изчезването им. В засегнатите горски
територии/дървопроизводителни гори, горските ценози са силно повлияни от
периодични сечи.
При изграждането на новите надлези се усвояват участъци от мери в размер на
около 44.2 дка и горски территории – 15 дка. В обхвата на някои от надлезите попадат и
отводнителни канали на площ от 9.2 дка, обрасли на места с тръстика.
Въздействията върху растителността от реализацията на обектите по Компонент
2 ще е пряко и дълготрайно, но незначително, предвид характера на засегната
растителност.
Компонент 3: „Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград
- Айтос” за надежна защита на железния път от неблагоприятни атмосферни
влияния и спиране на снегонавяванията – проект 2015 г.
Участък I – от км 244+060.00 до км 244+760.00 с дължина L=700 м
Участък II – от км 245+365.00 до км 246+390.00 с дължина L=1025 м
Предвижда се изграждане на снегозащитен пояс в междугарието „Черноград –
Айтос” от км 244+060 до км 246+390 с цел осигуряване на надеждна защита на
железния път от неблагоприятните влияния на вятъра през зимните месеци. Участъкът
за залесяване е разположен на територията на Бургаска област, община Айтос, в
землищата на с. Тополица (29.853 дка) и с.Черноград (11.175 дка). Ще се изгражда
успоредно на жп линията, в ляво по посока на движението
Защитният пояс е с ширина 8 м., при отстояние на пояса 15 м., и 9 м. при
отстояние 30 м. Конструкцията му е с нарастваща височина от посоката на вятъра и
рязко снижаване от страна на железния път. Това ще се постигне чрез засаждане на
храсти от страната на вятъра и дървета от страна на железния път. Поясът ще бъде
изграден чрез засаждане на два реда дървета с храсти между тях и три реда храсти с
низходяща височина. Редовете дървета ще бъдат засаждани на разстояние 3 м едно от
друго, а храстите – на 1.5 м. Разстоянието между редовете е 2 м, което ще осигурява подоброто им развитие и по-удобен достъп за поддържането им.
За изграждането на лесозащитният пояс съгласно проеста са необходими 41.010
дка, засягащи: ниви/орна земя, трайни насаждения, местен път. Между двата участъка
в обхвата на лесопояса попада 1.061 дка пасище/мера. Същото е силно рудерализирано,
поради използването му като нерегламентирано място за битови отпадъци.
Проектът предвижда следният видов състав и количество на лесопояса:
Състав и количествена сметка на видовете за лесопояса
Участък I – от км 244+060.00 до км 244+760.00 с дължина L=700м
- 3-6 годишни фиданки - акация и мекиш
- 3 годишни храсти – лоницера, черна акация и птиче грозде
Състав и количествена сметка на видовете за лесопояса
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Участък II – от км 245+365.00 до км 246+390.00 с дължина L=1025м
- 6 годишни фиданки - акация и мекиш
- 3 годишни храсти - лоницера, черна акация и птиче грозде
Въздействия
Изграждането на лесопояса е в обработваеми земи, като между двата участъка се
засяга 1.061 дка мера. Тревната растителност е силно рудерализирана. Мястото се
използва като нерегламентирано сметище за битови отпадъци. Въздействията върху
растетелноста ще са незначителни. Изграждането на лесопояса ще има положително
влияние не само по отношение ограничаване на ветровата ерозия и затрудняване
движението на влаковете през зимните месеци, а и по отношение обогатяване
растителното многообразие в непосредствения район. Въздействието се определя като
незначително.
В дендрологичният списък на предвидените за засаждане храстови видове е
вклъчен инвазивния вид черна акация. Същата следва да бъде заменена с друг местен
вид.
Компонент 4: „Рехабилитация на железопътен участък „Скутаре –
Оризово” проект 2015 г.
Рехабилитацията на железопътен участък „Скутаре - Оризово”, обхваща участък
от км 16+905 до км 43+030. Инвестиционното предложение се класифицира като
ремонт и възстановяване на съществуващата жп инфраструктура.
При подновяването на релсовия път на няколко места ще има отмествания от
съществуващата ос и подмяна на 490 броя стълбове, като всички тези дейности ще се
извършват в обхвата на железопътната линия. Растителността е тревна, с вторичен
произход под въздействие на извъшваните периодично поддържащи дейности в
обхвата.
Въздействия
При подновяването на релсовия път на няколко места ще има отмествания от
съществуващата ос и подмяна на 490 броя стълбове, като всички тези дейности ще се
извършват в обхвата на железопътната линия. Растителността е тревна, с вторичен
произход под въздействие на извъшваните периодично поддържащи дейности в
обхвата. Въздействието върху растителността от реализацията на компонента се
определя като незначително.
Компонент 5: “Модернизация на железопътен участък „Оризово –
Михайлово” – км 43+029 – км 80+722, проект 2015 г.
Съществуващото трасе в участъка е с дължина 37 693 м. Компонента е
разработен за трасе за единична и двойна линия. За участъка от км 56+611 до км
61+033 новото трасе напуска съществуващия обхват и се развива по нов терен. Освен
това проектът предвижда удвояване на съществуващата единична жп линия в целия
участък от Оризово до Михайлово.
Ключова точка за трасето е пресичането с автомагистрала „Тракия“ при
съществуващ пътен надлез на км 56+514. При новото трасе е заложено пресичането да
стане, като се използва съществуващото съоръжение. Тази твърда точка и
нормативните ограничения за проектна скорост 160 км/ч не дават възможност за
включване в съществуващото трасе след пресичането и налагат изграждане на тунел
и заобикаляне на гр. Чирпан по изцяло ново трасе. Предвижда се строителство на
тунелно съоръжение (еднопътен тунел) по Път 2 с дължина L=835 м от км 57+750 до
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км 58+585 в междугарието Оризово – Михайлово Тунелът пресича височинно
препятствие северно от гр. Чирпан.
Участък гара Оризово – спирка Черна гора, от км 43+029 до км 56+968.670
Новото трасе e оптимизирано и следва съществуващото с минимални
отклонения. Гара Черна Гора се превръща в спирка, като се използва платформата на
съществуващата гара.
Трасето се отклонява от съществуващото по изцяло ново направление в участъка
от км 52+300 до км 56+563 – L=4 263 м. Ключова точка е съществуващият надлез на
АМ „Тракия“ (км 56+557).
В обхвата на новото трасе се засягат основно обработваеми ниви, територии
обслужващи транспорта, пътища.
Големи съоръжения
Мост на км 44+170.00
Мостът е съществуващ и ще бъде премахнат, като на негово място ще бъде
изграден нов двупътен стоманобетонов мост.
В обхвата на строителството (около 4.6 дка) се засяга крайречно съобщество на
върби (Salix alba, S. fragilis), с участие на черна топола (Populus nigra) и летен дъб
(Quercus robur).
Надлез на км 44+212.33
Обекта се намира източно от с. Оризово, където се предвижда изграждане на
пътна варианта на републикански път III-65 „Скутаре – Черна горе“, която с пътен
надлез да пресече жп линията, като трасето се предвижда да бъде изместено по нова
следа.
Надлез на км 48 + 777.60
Съоръжението се намира северо-източно от с. Черна гора, където жп линията
пресича републикански път III-565 „Скутаре – Черна гора“. Предвижда се да бъде
изместен по нова следа.
Надлез на км 52 + 114.46
Обекта се намира северо-западно от гр. Чирпан, където жп линията пресича
републикански път III-64. Предвижда се изграждане на пътна варианта с надлез, по
следата на съществуващия път.
Надлез на км 55 + 840.82
Обекта се намира сечерно от гр. Чирпан, където жп линията пресича
републикански път III-608 „Спасово – Чирпан“ при 60+800 с жп прелез на ниво.
Предвижда се изграждане на пътна варианта с надлез, по следата на съществуващият
път.
Надлез на км 59 + 317.22
Намир се западно от гр. Чирпан, където новото трасе на жп линията ще пресече
републикански път II-66 „Стара Загора – Чирпан“. Предвижда се изграждане на пътна
варианта с надлез, по следата на съществуващият път.
Подлез на км 62 + 816.91
Съоръжението се намира северо-западно от с. Воловарово, където жп линията
пресича общински път на ниво жп прелез. Предвижда се изграждане на надлез, с който
жп линията да премости общинския път, без да се налага ситуационно изменение на
пътя.
Подлез на км 65 + 164.26
Намира се северо-западно от с. Свобода, където новопроектираното трасе на жп
линията ще пресече общински път. Предвижда се за изграждане на подлез, с който жп
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линията ще премости общинския път, без да се налага ситуационно изместжане на
пътя.
Подлез на км 66 + 961.80
Обекта се намира северно от с. Свобода, където новопроектираното трасе на жп
линията ще пресече общински път. Предвижда се изграждане на надлез, с който жп
линията да премости общинския път, без да се налага ситуационно изменение на пътя
Въздействия
За реализацията на компонента се нарушават 2 673.8 дка земи, в по-голямата си
част са орни земи заети от агроценози. Нарушенията на пасищ/мери са в шест участъка,
на обща площ от 134.6 дка. Растителните съобщества основно принадлежат към
формациите на луковичната ливадина, валезийската власатка, белизмта. Същите са с
вторичен произход. Съобществата и изграждащите ги видове са широко
разпространени в района и не съществува вероятност от изчезването им. В
разнотревието не се установяват видове, предмет на защита.
Засегнатите гори на площ от 83.5 дка, са гори в земеделски земи,
дървопроизводителни, издънкови и подложени на силно антропогенно въздействие.
Въздействието върху растителната компонента ще се прояви само по време на
строителните работи (пряко въздействие), когато ще се отнемат нови територии за
изграждане на железопътната линия.
Ще бъдат трайно нарушени растителните съобщества в границите на
строителните полоси. Тъй като по-голяма част от обекта е сред отдавна обработвани
земеделски земи, то синантропната и рудерална растителност в необработваемите
площи в тези участъци е значително застъпена.
Негативните въздействия върху растителността, породени от изграждането на
железопътната линия ще се изразяват в:
- Пряко унищожаване на растителни местообитания в обхвата на линията;
- Фрагментация на местообитания – при пресичане на горски территории и
пасища.
Компонент 6: „Модернизация на железопътен участък „Ямбол – Зимница”,
при гара Завой”
Компонент 6 обхваща 2.116 км от железопътното линия „Пловдив – Бургас”.
Дейностите по реализацията му ще бъдат реализирани в участъка от км 190+200 до км
192+557). По своя характер Компонент 6 представлява изграждане на ново трасе на жп
линията, включващо и ново пресичане на река Тунджа със стоманобетонов мост с
дължина 119 м и един по-малък стоманобетонен мост с дължина 10 м. Железния път е
разделен на 2 участъка:
Участък I (Открит път ) - От км 190+200 до начало на стрелка № 2 (НС2 – км
191+693.11 ) от гара Завой.
Жп линията е нова следа и в открит път. В този участък е разположен
новопроектираният мост на р. Тунджа. Инвестиционното предложение включва
изграждането на нов петотворен стоманобетонен мост над река Тунджа. Дължината на
моста е 119 м от км 191+401.02 до км 191+520.02. Река Тунджа в района на пресичането
с жп линията е с речно корито ограничено от диги. Предвидено е и място за
преминаването на селскостопански пътища от двете страни на реката - едноотворен
мост с отвор от 10 м, два броя водостока с отвор по 4 м, един проход за дребни
животни. Бреговете на реката са обрасли с върби и тополи с богат подлес от издънкови
форми и тревна растителност.
ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД

105

Нетехническо резюме на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за

„Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2”

Предвидено е и изграждането на един по-малък стоманобетонен мост на км
191+125 с дължина 10 м с цел премостване на блатист район, като по този начин няма
да се допусне пресушаване на територията.
От км 190+200 до км 191+100 новото трасе на железопътната линия засяга
периферната част на гора (23.538 дка) доминирана от летен дъб (Quercus robur).
Участък II (Гара Завой ) – От началото на стрелка № 2 (НС2 – км 191+693.11)
до км 193+080. В участъка е разположена гара Завой. Новопроектираното трасе, в
основната си част съвпада със съществуващото и жп линията е предвидена за основен
ремонт.
Следата на новопроектираното трасе – км 192+400 – км 192+600 засяга
периферията на дървопроизводителна гора с доминиране на цер (Quercus cerris), силно
повлияна от човешка дейност, а от км 192+600 - км 192+800 преминава през силно
рудерализирана мера.
Въздействия
В участък I - от км 190+200 до км 191+100 новото трасе на железопътната линия
засяга периферната част на гора (23.538 дка) доминирана от естествена формация на
летен дъб.
Изграждането на новия петотворен стоманобетонен мост над река Тунджа, е в
място, където речно корито е ограничено от диги. Бреговете са обрасли с върби и
тополи с богат подлес от издънкови форми и тревна растителност. Засяга се площ от 5
дка.
Реализацията на компонета в участък II е свързано с нарушения в мера на площ
от 7.7 дка, силно рудерализирана, като храстовата растителност с преобладаване на
драка, заемат почти половината от пасището. Засегнатият горски участък на площ от
9.5 дка, е дървопроизводителна гора, издънкова.
Въздействието върху растителната компонента ще се прояви само по време на
строителните работи (пряко въздействие), когато ще се отнемат нови територии за
изграждане на железопътната линия и при изграждането на мостовите съоръжения.
Предвид обстоятелството, че се засягат 23.538 дка естествена формация на летен
дъб и крайречни местообитания при изграждането на новият мост, въздействието се
определя със средна степен.
Компонент 7: „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и
рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“, идеен
проект 2015 г.
Обхваща участъка на 8-ма линия от км 198+144 до км 199 +360 и включва:
Реализацията на инвестиционното предложение не изисква допълнително
отчуждаване на земи. Не се предвиждат отмествания на проектната ос спрямо
съществуващата и не се очаква да се нарушават границите на собственост. Не се
предвиждат и допълнителни площи за временни дейности.
Реализацията на проекта не е свързано с нарушения на растителност. Без
въздействие.
Компонент 8: „Рехабилитация на железопътната отсечка „Стралджа –
Церковски” в участъка от км 217+210 до км 219+059, работен проект 2017 г.
Участъкът предвиден за рехабилитация е железопътна отсечка в междугарието
„Стралджа – Церковски” от км 217+210 до км 218+919 (Път 1) и от км 218+586 до км
218+973 (Път 2).
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За реализирането на цялостната рехабилитация на участъка от железопътната
отсечка „Стралджа – Церковски” от км 217+210 до км 219+059 се предвиждат
отмествания на места на проектната ос спрямо съществуващата с до 70 см. Всички
нарушения ще са в обхвата на жп линията извършени при основното строителство.
Реализацията на инвестиционното предложение не изисква допълнително
отчуждаване на земи. Нарушаването на тревните местообитания, ще са в обхвата на
жп линията, където същите са антропогенно повлияни. Въздействието се оценява като
незначително
Животински свят
Трасето на жп линията Пловдив – Бургас пресича два зоогеографски района –
Тракийски и Черноморски. В по-голямата си част то пресича обработваеми земи –
ниви. На много места сред тях се наблюдава заблатяване. В отсечката Рогош - Маноле
трасето минава покрай оризища, а в отсечката Поляново - Айтос – покрай изоставени
овощни градини. По-обширни тревисти места – пасища и ливади, се пресичат след
Белозем, при Свобода, при р. Мочурица западно от Карнобат и при с. Българово.
Пресичат се 2 по-големи горски масива – Чирпанска кория и гората Ормана при Ямбол,
а се преминава покрай 3 по-малки – северозападно от Самуилово, югоизточно от
Арнаутито, северозападно от Събрано. Пресичат се две от големите реки в България –
Марица и Тунджа, и редица техни притоци – Стряма, Омуровска, Мартинка, Сазлийка,
Мочурица и др. След Черноград трасето навлиза в Черноморския район, като се
пресичат редица маловодни дерета, голяма част от тях коригирани, леви притоци на
Айтоска река. Жп линията минава покрай редица влажни зони – заблатявания източно
от Белозем, южно от Михайлово, източно от кв. Зора (Стара Загора), около р. Блатница
между Нова Загора и Коньово, рибарници източно от Коньово, остатъци от блатата
Солата и Бялата локва южно от Скобелево и Бозаджии, заблатявания южно от Безмер,
изоставени рибарници източно от Кабиле, заблатявания между Атолово и яз. Цанко
Церковски (остатъци от Стралджанското блато), както и самия язовир, заблатявания
около р. Мочурица северно от Килкач, два язовира на Айтоска река между Черноград и
Поляново.
Макар и в района на ИП да преобладават обработваеми земи, близостта на двете
големи реки, както и на редица влажни зони и гори, оказват позитивно влияние върху
видовото разнообразие на животинския свят.
Характера на дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното
предложение, предполага някои отрицателни въздействия върху животинския свят.
Обобщените потенциални въздействия по компоненти са представени в Таблица № 7.51.
Таблица № 7.5-1: Потенциални въздействия върху животинския свят.
Компонент
Дейности

1
оптичен кабел,
подмяна на
съоръжения

2
изграждане на
надлези/ подлези

3
залесяване

4
оптимизация на
трасето

Временно засягане на
местообитания

строителство

не

не

строителство

Постоянно
унищожаване на
местообитания

не

строителство и
експлоатация

не

не

Фрагментация на
местообитания

не

строителство и
експлоатация

не

не
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Компонент
Дейности

1
оптичен кабел,
подмяна на
съоръжения

2
изграждане на
надлези/ подлези

3
залесяване

4
оптимизация на
трасето

Бариерен ефект
Безпокойство

не
строителство

не
строителство

не
не

експлоатация
строителство и
експлоатация

Смъртност

не

не

не

експлоатация

Компонент
Дейности

5
ново трасе,
удвояване на жп
линията

6
ново трасе

7
рехабилитация на
контактната
мрежа

8
оптимизация
на трасето

Временно засягане
на местообитания

строителство

строителство

не

строителство

Постоянно
унищожаване на
местообитания

строителство и
експлоатация

строителство и
експлоатация

не

не

Фрагментация на
местообитания

строителство и
експлоатация

строителство и
експлоатация

не

не

Бариерен ефект

строителство и
експлоатация

строителство и
експлоатация

не

експлоатация

Безпокойство

строителство и
експлоатация
строителство и
експлоатация

строителство и
експлоатация
строителство и
експлоатация

не

строителство и
експлоатация
експлоатация

Смъртност

не

За по-голямата част от групите степента на въздействие е оценена като много
ниска. Като ниска е определена степента на въздействие на Компоненти 4, 5, 6 и 8
върху видове земноводни и влечуги, дължащо се на риск от повишена смъртност и
бариерен ефект по време на експлоатацията. Като ниска е определена и степента на
въздействие на Компоненти 5, 6 и 8 върху видове птици, дължащо се на риск от
повишена смъртност по време на експлоатацията. Въздействието на Компонент 6 върху
прилепите е оценено като средно, дължащо се на вероятност от смъртност и
безпокойство по време на строителството. С прилагането на съответните мерки, всички
възможни въздействия могат да се сведат до незначителни.
Защитени територии. Елементи на Националната екологична мрежа
Защитени територии
Компонент 1 не засяга защитени територии. В близост (до 500 м) се намират
следните такива:
•
Природна забележителност (ПЗ) „Младежки хълм“; отстои на около 25 м
от трасето на жп-линията, като между нея и границата на ПЗ е разположена оживена
градска улица.
•
Защитена местност (ЗМ) „Чирпанска кория“; отстои на около 12 м от
трасето на жп-линията.
•
Защитена местност (ЗМ) „Хисаря“; отстои на над 300 м от трасето на жплинията.
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Компонент 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 не засяга защитени територии. В близост (до 500 м)
също липсват такива.
•
Защитена местност (ЗМ) „Чирпанска кория“. Обхвата на Компонент 5
тангира с границите на ЗМ.
Защитени зони по Натура 2000
Компонент 1 минава през следните защитени зони:
•
BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна;
•
BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна;
•
BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна;
•
BG0000443 „Омуровска река“ за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна;
•
BG0000442 „Река Мартинка“ за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна;
•
BG0000425 „Река Съзлийка“ за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна;
•
BG0000418 „Керменски възвишения“ за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна;
•
BG0000192 „Река Тунджа 1“ за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна;
•
BG0000205 „Стралджа“ за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна;
•
BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна;
•
BG0002028 „Комплекс Стралджа“ за опазване на дивите птиците.
Компонент 2 засяга следните защитени зони:
•
BG0000418 „Керменски възвишения“ за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна;
•
BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна.
Компонент 3 не засяга защитени зони. В близост (до 500 м) също липсват
такива.
Компонент 4 засяга следните защитени зони:
•
BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна;
Компонент 5 засяга следните защитени зони:
•
BG0000443 „Омуровска река“ за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна;
•
BG0000442 „Река Мартинка“ за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна;
Компонент 6 засяга следните защитени зони:
•
BG0000192 „Река Тунджа 1“ за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна.
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Компонент 7 не засяга защитени зони. В близост (до 500 м) също липсват
такива.
Компонент 8 засяга следните защитени зони:
•
BG0000205 „Стралджа“ за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна;
•
BG0002028 „Комплекс Стралджа“ за опазване на дивите птиците.
Характеристиките на отделните ЗЗ, както и анализ на очакваните въздействия, са
представени в ДОСВ.
7.6. Отпадъци
Инвестиционното предложение предвижда „Рехабилитация на железопътната
линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“, като обхваща следните осем компонента: Компонент 1:
„Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникация по
железопътната линия Пловдив - Бургас“; Компонент 2: „Премахване на прелези и
изграждане на надлези/подлез за железопътния участък Пловдив – Бургас“; Компонент
3: „Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград - Айтос”; Компонент 4:
„Рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово”; Компонент 5
„Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово”; Компонент 6:
„Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница, при гара Завой“; Компонент
7: „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на
контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“. Рехабилитация на контактната
мрежа в междугарието Зимница – Церковски, вкл. гара Стралджа и Компонент 8:
„Рехабилитация на железопътна отсечка Стралджа – Церковски“.
На територията, която ще бъде засегната от инвестиционното предложение не
съществуват неорганизирани сметища, които да оказват негативно въздействие върху
околната среда.
Обхватът на инвестиционното предложение засяга територия от землищата на
общини: Родопи, Пловдив, Марица, Раковски, Братя Даскалови, Чирпан, Стара Загора,
Нова Загора, Сливен, Тунджа, Стралджа, Ямбол, Карнобат, Айтос, Бургас и Камено.
Отпадъците, които се генерират на територията на засегнатите общини 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.
Очаквани по вид и количество генерирани отпадъци по време на
строителството
и
експлоатацията
на
инвестиционното
предложение.
Класификация на отпадъците
Генериране на отпадъци по време на строителството на
инвестиционното предложение
Основни дейности генериращи отпадъци по време на строително-монтажните
дейности са изкоп на земни маси, изгребване на баластова призма, премахване на
бордюри и стоманобетонови плочи, премахване на големи и малки съоръжения,
разрушаване на перони, демонтаж на железобетонни стълбове и фундаменти;
рехабилитация и ремонт на жп гари и спирки, рязане и фрезоване на асфалт и др.
По отделните компоненти основно ще се генерират, характерни за изкопните и
строителните дейности по железопътните участъци, строителни отпадъци: изкопани
земни маси при изпълнение на изкопи; баласт от релсов път; бетон; метални отпадъци;
дървесен материал; фрезована асфалтова настилка; асфалтови смеси; смесени
•
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строителни отпадъци; луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;
кабели.
След приключване на строителството ще се генерират отпадъци при
окончателно почистване площадки за съхраняване на земни и скални маси, площадки
за временно съхраняване на отпадъци, складови площи за инертни строителни
материали и прилежащите им площи.
В района на строителните дейности ще се генерират и отпадъци при
реконструкция на инженерни мрежи на други ведомства.
Посочените отпадъци ще се генерират еднократно само по време на изпълнение
на строителството на отделните компоненти, предмет на инвестиционното
предложение.
А/ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
Хидравлични масла
Отработени хидравлични масла (нехлорирани, синтетични и други хидравлични
масла) ще се генерират при аварийна/непредвидена подмяна на хидравлични масла от
хидравличните системи на транспортно-строителна и монтажна техника. Състав на
отпадъците – нефтопродукти, високомолекулни въглеводороди.
Масла за зъбни предавки
Отработени моторни масла от зъбни предавки, двигатели и редуктори
(нехлорирани, синтетични и др. моторни масла) ще се генерират при
аварийна/непредвидена подмяна на маслата от автотранспортна и строителномонтажна техника. Състав на отпадъците – нефтопродукти, високомолекулни
въглеводороди.
Маслени филтри
Отработени маслени филтри ще се генерират при аварийна/непредвидена
подмяна на отработени масла от автотранспортна и строително-монтажна техника и
подмяна на отработените маслени филтри. Състав на отпадъците – нефтопродукти,
високомолекулни въглеводороди, импрегнирана целулоза.
Спирачни течности
Отработени спирачни течности ще се генерират при аварийна/непредвидена
подмяна на спирачна течност от неизправни спирачни системи на обслужващите
автомобили и строителна техника. Състав на отпадъците – нефтопродукти,
високомолекулни въглеводороди.
Акумулаторни батерии
Отпадъкът ще се генерира при непредвидена подмяна на амортизирани
акумулаторни батерии от автотранспортна и строително-монтажна техника. Състав на
отпадъка – олово, сярна киселина.
Опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни
вещества
Пластмасови/метални опаковки от бои, лакове ще се генерират след
изразходване на доставени бои и лакове за довършителни работи по съоръженията на
отделните компоненти от железопътната линия Пловдив-Бургас. Състав на отпадъците:
въглеводороди, пластмаса, стомана и др.
Кърпи за почистване на оборудване и предпазни облекла
Отпадъкът се образува при почистване на автотранспортна и строителномонтажна техника и от замърсяване на работни дрехи по време на работа.
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Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак
Отпадъкът ще се генерира от негодни за употреба осветителни тела, отделени от
сградния фонд и районното осветление при ремонт на съществуващи и строителство на
нови гари и спирки. Твърд отпадък. Съдържание – живак.
Б/ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
Земни маси
При извършване на земно-изкопните работи ще се генерират земни маси, както
следва: при подземно полагане в HDPE тръби на оптичен кабел и направа на изкопи за
кабели (компонент 1); премахване на прелези и изграждане на надлези/подлез
(компонент 2); изкопи при подновяването на железния път за рехабилитация на
железопътен участък Скутаре – Оризово и изграждане на временни пътища за достъп
до строителните площадки (компонент 4); модернизация и изграждане на ново трасе и
изграждане на тунел (компонент 5); модернизация и изграждане на ново трасе
(компонент 6);
реконструкция на стрелково развитие (компонент 7);
при
рехабилитация на железопътна отсечка Стралджа – Церковски (компонент 8) и при
изграждане на временни и служебни пътища и реконструкция на инженерни мрежи на
други ведомства.
Тунелът в компонент 5 ще се изгражда, в слаби и неустойчиви земни и слабоскални породи – чакълесто-песъчливи и прахови глини на места с късове от изветрял
ронлив пясъчник, по механичен безвзривен способ.
На този етап не са определени количествата на земните маси от изкоп, които не
отговарят на проектни спецификации за влагане в строежа. Земните маси, които не
отговарят на проектните спецификации за влагане в строежа ще се определят по време
на строителството след провеждане на изпитания и анализи.
Земни маси, съдържащи опасни вещества
Замърсени земни маси ще се генерират при аварийни ситуации на строителномонтажна и транспортна техника и изтичане на петролни масла/продукти.
При извършване на земно-изкопни работи на отделните строителните площадки
е възможно да се генерират и изкопани земни маси съдържащи опасни вещества.
Състав на отпадъците – почва, нефтопродукти, високомолекулни въглеводороди.
Бетон
Неизползваем бетон ще се генерира при изграждане на бетонови съоръжения
към жп линията, бордюри, бетонови носещи ивици, бетонови водостоци, циментови
окопи и др. Неизползваем бетон ще се генерира и от премахване на бордюри и
стоманобетонови плочи, премахване на съществуващи перони, рехабилитация на
големи и малки съоръжения (мостове, водостоци, облицовани канавки), премахване на
фундаменти при демонтаж на железобетонни стълбове. Отпадъкът се транспортира за
депониране или рециклиране. Състав на отпадъка – цимент, пясък, чакъл, минерални
добавки, стоманобетон.
Желязо и стомана
Метални отпадъци ще се генерират при изграждане на съпътстващите жп
линията съоръжения – тунел, мостове, водостоци, проходи, подлези, надлези, спирки,
гари, демонтаж на метални съоръжения, демонтаж на метални стълбове др. и при
реконструкции на съоръжения на други ведомства единична еластична ограда,
предпазни стоманени парапети. Желязо и стомана ще отпада и от стоманена армировка
и високоякостна арматурна стомана. Състав на отпадъка – желязо и стомана.
Баластра от баластова призма
По компоненти при рехабилитация на железния път и изземване на
съществуваща баластова призма ще се генерира баластра. При модернизация на жп
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участък Ямбол – Зимница (компонент 6) ще се генерира баластра при закриване на
съществуващата жп линия – изземване на баластовата призма и рекултивация на
терена. Състав на отпадъка – скални материали, пясък и чакъл.
Асфалтови смеси
Отпадъкът ще се генерира при полагане на асфалтобетонова настилка и
незначителни количества от фрезоване на съществуваща асфалтова настилка в райони
подлежащи на реконструкция и строителство на нови спирки и пътни връзки.
Отпадъкът ще се генерира при изграждане на пътните платна на надлезите по
компонент 2 и 5. Остатъци от асфалт (свързващ асфалтов пласт – биндер и износващ
пласт) при повърхностнното нанасяне на асфалтовите покрития. Състав на отпадъците
– минерални фракции, минерално брашно, битум, катран, асфалт и полимери.
Кабели
Кабели ще отпадат при изграждане на системи за сигнализация и
телекомуникация – полагане на оптичен кабел, окабеляване при изграждането на ETCS
система, изграждане на кабелна канална мрежа при изграждането на маршрутно
компютърните централизации (МКЦ), изтегляне на нови захранващи кабели, демонтаж
на контактен проводник и кабели и устройства от системите за сигнализация и
телекомуникации. Кабели ще отпадат при рехабилитация на контактна мрежа и
ремонтни дейности на сгради на гари и спирки. Състав на отпадъка – цветни метали.
Дървесен материал
Отпадъчен дървесен материал (греди, дъски) ще се генерира при кофражни
дейности при строителство на нови спирки, тунел, мостови съоръжения, надлези,
отводнителни съоръжения, бордюри и др. Състав на отпадъка – дървесина, целулоза.
Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от
упоменатите в 17 01 06
В процеса на изграждане на нови спирки, ремонт на технологични сгради за
МРЦ, рехабилитация и ремонт на приемни здания и чакални, при разваляне настилка по
перони, реконструкция на съоръжения ще се генерира отпадъчен бетон, тухли, плочки,
и др. Състав на отпадъците – тухли, бетон, плочки, мазилка и др.
В/ ДРУГИ НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, ГЕНЕРИРАНИ ПО ВРЕМЕ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
Отпадъци от горско стопанство
Отпадъците се генерират в началната фаза на строителството при трасиране на
железопътното трасе (компонент 5 и 6) и разчистване на терена, свързано с
отстраняване на дървесна и храстова растителност. Отпадъците се транспортират за
оползотворяване (компостиране) към Регионална система за управление на отпадъците.
Състав на отпадъка – дървесина, целулоза.
Излезли от употреба гуми
Излезли от употреба гуми ще се генерират при рехабилитация и модернизация
на жп линията (подмяна на гумени подложки) по отделните компоненти. Състав на
отпадъка – твърд отпадък, еластомери, въглеводороди.
Освен разгледаните отпадъци, в района на строителните дейности (за
строителна площадка на съответен компонент) ще се генерират отпадъци и след
приключване на строителните дейности по модернизацията и рехабилитацията на
жп линията Пловдив - Бургас, съоръженията към нея и реконструкция на
инженерни мрежи на други ведомства. Това са отпадъци генерирани при
окончателно почистване на площадки за съхранение на отпадъци, подравняване и
почистване на временните пътища, площадки за временно съхраняване на земни
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маси, складови площи за инертни строителни материали и прилежащите им
площи.
Г/ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
В периода на строително-монтажните дейности по отделните компоненти, както
и във временните лагери и места за домуване на транспортната, строителна и монтажна
техника ще се генерират битови отпадъци от жизнената дейност на работещите.
Отпадъци, които се очаква да се генерират по време на експлоатация на
жп линия Пловдив – Бургас, по компоненти 4, 5, 6, 7 и 8.
По време на експлоатация на железопътното трасе и съоръженията към него ще
се генерират различни по вид отпадъци от трафика и при ремонтни дейности на
железопътното трасе. Различните по вид отпадъци, които ще се генерират при
експлоатация на железопътното трасе се разделят на: битови отпадъци; неопасни и
опасни отпадъци и смесени строителни отпадъци от ремонтни работи, както следва:
♦ разливи/течове от цистерни и товарни композиции превозващи опасни
отпадъци, опасни вещества, в т.ч. и горива.
Отпадъкът ще се образува при отстраняване на разливи/течове и почистване на
терена при аварии, инциденти и аварии на товарни композиции с адсорбентни
материали.
♦ агрегати и части от жп композиции и изхабено оборудване от тях, излезли от
употреба композиции (претърпели транспортни произшествия), жп консумативи и др.
Отпадъкът ще се образува при отстраняване на части от жп композиции и жп
консумативи.
♦ разливи/течове/разпиляване от цистерни и товарни композиции превозващи
течни или оводнени материали.
Отпадъкът ще се образува при отстраняване на разливи/течове и почистване на
терена при аварии, инциденти и аварии на товарни композиции с адсорбентни
материали.
♦ отпадъци от почистване на терена на и покрай железопътната линия
•

По време на експлоатацията на жп линията по отделните компоненти се
очаква да се генерират и отпадъци основно от ремонтни дейности по линията и по
сграден фонд на гари и спирки: Бетон; Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и
керамични изделия; Чугун и стомана; Почва и камъни; Излезли от употреба гуми;
Излязло от употреба оборудване; Оловни акумулаторни батерии; Луминесцентни тръби
и други отпадъци, съдържащи живак
Битови отпадъци: изхвърлени на и покрай железопътната линия битови
отпадъци; изхвърлени опаковки от хранителни продукти, напитки и цигари –
пластмасови, стъклени, метални и книжни; при ремонтни работи по линията - битови
отпадъци от жизнената дейност на работещите.
Отпадъци, които се очаква да се генерират при закриване и
рекултивация
При реализация на инвестиционното предложение отпадъци от закриване и
рекултивация ще се генерират единствено при Компонент 6.
Отпадъците ще се генерират при демонтаж на контактен проводник и устройства
за окачване, демонтаж на стоманобетонни и метални стълбове, демонтаж на железен
път, изгребване на стар баласт, демонтаж на кабели и устройства от системите за
•
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сигнализация и телекомуникации на съществуващата жп линия след въвеждане в
експлоатация на новото трасе на жп участък Ямбол – Зимница. При закриване на
съществуващата линия ще се генерират следните отпадъци: метали, бетон, баластра от
баластова призма, кабели и битови отпадъци.
Количеството на различните по вид отпадъци е непрогнозируемо и ще бъдат
конкретизирани в План за управление на строителните отпадъци.
Демонтираните релси и траверси, както и стар баласт се транспортират на
предварително определени за целта площадки за съхранение на строителни материали
и отпадъци, в имоти, собственост на НКЖИ. Релсите и траверсите се окачествяват,
сортират, складират и съхраняват за повторна употреба.
Събиране, транспортиране, оползотворяване и съхранение на отпадъците
Строителната организация, извършваща строително-монтажните дейности по
отделните компоненти на жп линията Пловдив - Бургас, строителство на прилежащите
съоръжения (тунел, надлези, подлези, мостове, водостоци и др.) и жп инфраструктура,
реконструкцията на съществуващи гари и спирки и строителство на нови спирки и
реконструкции на засегнати съоръжения на други ведомства, следва да изпълнява
планирани ремонтни дейности на строителна техника и планирана подмяна на масла,
акумулаторни батерии, автомобилни гуми и други компоненти на обслужващите
автомобили и транспортно-строителна техника в собствена основна база.
Събиране, транспортиране и оползотворяване на отпадъци по време на
строителството и реконструкция на инженерни мрежи на други ведомства. Места
за съхранение на строителните отпадъци
А/ Опасни отпадъци
Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа, синтетични хидравлични
масла, други хидравлични масла, нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни
предавки на минерална основа, синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни
предавки и други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки, маслени филтри,
спирачни течности, акумулаторни батерии.
Генерираните отпадъци при аварийна/непредвидена подмяна следва да се
събират разделно на мястото на образуването (на местата за домуване или на площадка
на обекта) в затворени метални варели/контейнери и следва да се предават за
последващо третиране, въз основа на писмени договори, на лица, притежаващи
документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Аварийната подмяна на консумативите следва да се извършва на площадки с
уплътнен изолационен материал, непозволяващ проникване на нефтопродукти в
почвата.
Земни маси, съдържащи опасни вещества
Замърсените, при аварийни ситуации на строителна и транспортна техника, с
нефтопродукти земни маси и замърсените почва и камъни (земни маси) генерирани
при изкопни дейности на строителната площадка следва да се изземват своевременно
и да се предават за последващо третиране, въз основа на писмени договори, на лица,
притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО.
Опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни
вещества
Пластмасови/метални опаковки от бои, лакове ще се генерират след
изразходване на доставени бои и лакове за довършителни работи по съоръженията към
жп линията на отделните компоненти ще се съхраняват на определена за целта
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площадка за временно съхраняване и ще се транспортират в основната база на
организацията изпълнител на строително-монтажните работи и предават за последващо
третиране, въз основа на писмени договори, на лица притежаващи документ по чл. 35
от Закона за управление на отпадъците.
Кърпи за почистване на оборудване и предпазни облекла
Отпадъкът се образува при почистване на използваната строително-монтажна
техника и от замърсяване на работни дрехи по време на работа. Отпадъците ще се
събират и предварително съхраняват в метален варел на мястото на тяхното образуване
на определена за това площадка и ще се транспортират в основната база на
организацията изпълнител на строително-монтажните работи и предават за последващо
третиране, въз основа на писмени договори, на лица притежаващи документ по чл. 35
от Закона за управление на отпадъците.
Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак
Негодните за употреба луминесцентни и живачни лампи отпаднали при ремонт
и рехабилитация на гари, спирки, чакални ще се събират разделно и съхраняват в
метален контейнер на определена за това площадка и ще се транспортират в основната
база на организацията изпълнител на строително-монтажните работи и предават за
последващо третиране, въз основа на писмени договори, на лица притежаващи
документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.
Б/ Строителни отпадъци
Изкопани земни и скални маси
Земни маси, които отговарят на проектните спецификации за влагане в строежа
се съхраняват на площадки в обхвата на жп линията или на площадки за временно
съхраняване преди транспортиране и влагане в насип, както и използване за
рекултивационни цели на обекта.
Местоположението на площадки за съхранение на изкопани земни маси (извън
обхвата на жп линията) ще бъде определено на следващ етап и ще бъде съгласувано от
общинската администрация, съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗУО.
При изграждане на отделните компоненти генерираните земни маси, които не
отговарят на проектните спецификации за влагане в строежа (след проведени
изпитания и анализи) ще се транспортират и съхраняват на определени на следващ етап
площадки за съхранение или предават за оползотворяване и/или обезвреждане на
Регионална система за управление на отпадъци.
При управление на земните маси, които се образуват при строителството, следва
да се прилагат изискванията на ЗУО и наредбите по чл. 22 от ЗУО на съответните
общини, на чиято територия ще се реализира инвестиционното предложение.
Отпадъчен бетон
Генерираният отпадъчен бетон при изграждане на бетонови съоръжения към жп
линията, бордюри, бетонови носещи ивици, бетонови водостоци, циментови окопи и от
премахване на бордюри и стоманобетонови плочи, премахване на съществуващи
перони, рехабилитация на големи и малки съоръжения (мостове, водостоци,
облицовани канавки), премахване на фундаменти при демонтаж на железобетонни
стълбове ще се събира разделно и предварително съхранява на определена за целта
площадка в обхвата на жп линията до предаване на юридически лица, които прилагат
йерархията при управление на отпадъците и/или да се предава на инсталации
отговарящи на нормативните изисквания, регламентирани в законодателството по
управление на отпадъците или на Регионална система за управление на отпадъци с цел
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оползотворяването му в съответствие с Наредба за управление на строителни отпадъци
и за влагане на рециклирани строителни материали.
Желязо и стомана
Метални отпадъци генерирани при изграждане и монтиране на съпътстващите
жп линията съоръжения – тунел, мостове, водостоци, проходи, подлези, надлези,
спирки, гари, демонтаж на железобетонни стълбове др. и при реконструкции на
съоръжения на други ведомства единична еластична ограда, предпазни стоманени
парапети ще се събират разделно и ще се предават за последващо третиране, въз основа
на писмени договори, на лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО).
Баластра от релсов път
Генерираната в участъците на рехабилитация и модернизация на железния път
баластра от иззетата съществуваща баластова призма се транспортира на
предварително определени за целта площадки за съхранение на строителни материали
и отпадъци, в имоти, собственост на НКЖИ. Стария баласт се окачествява, пресява,
сортира и съхранява за повторна употреба.
Асфалтови смеси
Остатъци от асфалт (свързващ асфалтов пласт – биндер и износващ пласт) при
разбиване на съществуваща асфалтова настилка и повърхностното нанасяне на
асфалтовите покрития на предвидени за изграждане пътни платна ще се събират в
метални контейнери и ще се транспортира в основната база на строителната
организация и предават за последващо третиране на юридически лица, които прилагат
йерархията при управление на отпадъците и притежават съответния документ по чл. 35
от ЗУО за извършване на дейности по оползотворяване (подготовка за повторна
употреба – асфалтови смеси за полагане в неотговорни обекти, рециклиране, друго
оползотворяване), въз основа на писмен договор.
Кабели
Кабели генерирани при изграждане на системи за сигнализация и
телекомуникация – полагане на оптичен кабел, окабеляване при изграждането на ETCS
система, изграждане на кабелна канална мрежа при изграждането на маршрутно
компютърните централизации (МКЦ), изтегляне на нови захранващи кабели, демонтаж
на контактен проводник и кабели и устройства от системите за сигнализация и
телекомуникации ще се събират разделно и ще се предават за последващо третиране,
въз основа на писмени договори, на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35
от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Дървесен материал
Отпадъчен дървесен материал (греди, дъски) генерирани при кофражни
дейности при строителство на нови спирки, тунел, мостови съоръжения, надлези,
подлези, отводнителни съоръжения, бордюри и др. ще се събира разделно и
предварително съхранява на определена площадка до натрупване на количества за
предаване за оползотворяване на юридически лица, които прилагат йерархията при
управление на отпадъците и притежават документ по чл. 35 от ЗУО.
Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия
Смесени отпадъци от строителство, ще се събират и предварително съхраняват
на определени за целта площадки и ще се транспортират от собственика на строителни
отпадъци или от друго лице, отговарящо на изискванията на чл. 35 от ЗУО въз основа на
писмен договор, съгласно чл. 40 от ЗУО и в съответствие с Наредба по чл. 22 на ЗУО на
Общинския съвет за условията и реда за събирането, транспортирането,
оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци. Генерираните отпадъци
да се предават на Регионална система за управление на отпадъци с цел подготовка за
ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД

117

Нетехническо резюме на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за

„Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2”

повторна употреба и да се влагат в съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци
в съответствие с Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали.
Възложителят е отговорен за изготвяне на План за управление на
строителните отпадъци, съгласно ЗУО и Наредбата за управление на строителните
отпадъци, преди започване на строителни и монтажни работи и/или премахване на
строеж. Третирането на строителните отпадъци следва да се извършва съгласно
одобрен План за управление на строителните отпадъци.
В/ Други неопасни отпадъци, генерирани по време на строителство
Отпадъци от „горско стопанство”
Отпадъчна дървесно-храстова растителност образувана при разчистване на
площите в рамките на обхвата на жп линията, свързано с изсичане на растителност и
окосяване на трева, се събира на определена за целта площадка и транспортира към
Регионална система за управление на отпадъците за оползотворяване (компостиране).
Излезли от употреба гуми
Излезли от употреба гуми генерирани при рехабилитацията и модернизацията на
жп линията (подмяна на гумени подложки) ще се събират разделно в метален
контейнер, предварително съхраняват на определена за това площадка и транспортират
в основната база на организацията изпълнител на строителството. Генерираните
отпадъци следва да се предават за последващо третиране, въз основа на писмени
договори, на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО).
След приключване на строителните дейности по рехабилитация и модернизация
на железния път, предвидена реконструкция на стрелково развитие, изграждане на
ново трасе, изграждане на нови съоръжения по отделните компоненти и реконструкция
на съоръжения на други ведомства ще се генерират отпадъци при окончателно
почистване на площадките за съхранение на отпадъци и строителни материали,
площадки за временно съхраняване на земни маси, хумусен слой и отпадъци, складови
площи за инертни строителни материали и прилежащите им площи, както и при
подравняване и почистване на временните пътища. Генерираните след строителството
отпадъци ще се транспортират от притежателя на отпадъците (строителната
организация) и предават на юридически лица, които прилагат йерархията при
управление на отпадъците и/или да се предават на Регионална система за управление на
отпадъци с цел подготовка за повторна употреба и да се влагат в съоръжение за
рециклиране на строителни отпадъци в съответствие с Наредбата за управление на
строителните отпадъци, и за влагане на рециклирани строителни материали, преди
започване на строителни и монтажни работи и/или премахване на строеж.
Г/ Битови отпадъци
Битови отпадъци генерирани от жизнената дейност на работниците извършващи
изкопни, строителни и монтажни работи, ще се събират в метални контейнери тип
„Бобър” и предават за сепариране (отделяне на опаковки от хартия, метал, пластмаси с
цел рециклиране, отделяне на биоразградими отпадъци с цел компостиране и
намаляване на количеството на биоразградими отпадъци предназначени за депониране)
в Регионална система за управление на отпадъци и депониране на остатъчните фракции
на регламентирано депо за неопасни БО, съвместно с битовите отпадъци от
съответните общини. Обезвреждането на БО да се прави само на депа и/или инсталации
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отговарящи на нормативните изисквания, регламентирани в законодателството по
управление на отпадъците
Регионалните системи за управление на отпадъците, в които ще се предават
образуваните битови отпадъци са описани в Раздел ІV, т. 6.
Третирането на отпадъците, образувани по време на строителномонтажните дейности по отделните компоненти на жп линията Пловдив - Бургас
следва да се извършва в съответствие с изискванията на ЗУО и подзаконовите
нормативни актове по неговото прилагане.
Площадки за съхранение на строителни отпадъци
Земни маси, които отговарят на проектните спецификации за влагане в строежа
се съхраняват на площадки в обхвата на жп линията или на площадки за временно
съхраняване преди транспортиране и влагане в насип, както и използване за
рекултивационни цели на обекта.
Местоположението на площадки за съхранение на изкопани земни маси (извън
обхвата на жп линията) ще бъде определено на следващ етап и ще бъде съгласувано от
общинската администрация, съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗУО.
Площадки за временно съхранение на инертни материали и на отпадъци от
строителните работи може да бъдат определени от строителната организация,
извършваща строителните дейности (при изработване на План за организация и
изпълнение на строителните работи), в съответствие с тръжната документация,
изготвена от Възложителя. Площадките се представят в План за управление на
строителните отпадъци, като се съгласуват и утвърждават от съответната общинска
администрация и съответната РИОСВ.
Предвид изискванията на ЗУО, чл. 10, ал. 6, е необходимо да се съобразят и
бъдещите етапи на проектиране и дейностите с изискването: „...Възложителят на
обществени поръчки за проектиране и изпълнение на строежи, с изключение на
премахване на строежи, включва в условията за избор на изпълнител и в договорите за
възлагане задължения към изпълнителите за влагане на рециклирани строителни
материали съгласно изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 4.......”.
● Събиране, транспортиране и съхранение на отпадъци по време на
експлоатацията на отделните компоненти 4, 5, 6, 7 и 8
Различните по вид отпадъци генерирани при аварийни ситуации, произшествия
или дерайлиране на влакови композиции се разпиляват/разливат по железопътната
линия и край жп линията. Разлетите течни отпадъци ще се събират посредством
адсорбенти.
Така образуваните агломерати от отпадъци и адсорбенти следва да се събират в
метални контейнери/варели и да се предават за последващо третиране, въз основа на
писмени договори, на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО).
Разлети и изхвърлени отпадъци на и край жп линията са в малки количества,
като в основната си част се отвяват от вятъра или се отмиват от дъждовете. Част от
отпадъците се задържат около пространството край жп линията. С оглед ограничаване
замърсяването на пространството край жп линията, служби поддържащи
пространството край жп линията ще отстраняват натрупаните твърди отпадъци
генерирани при експлоатация на линията и ще ги предават за последващо третиране.
Негодните за употреба луминесцентни и живачни лампи се подменят с нови, а
неизползваемите се събират в опаковките на новите и се съхраняват временно в
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метален контейнер. Контейнерът се съхранява в склад на закрито с достъп само на
определено материално отговорно лице. Контейнерът е надписан в съответствие с
изискванията на Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно
оборудване (Приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн., ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в
сила от 1.01.2014 г.), като лампите се предават за последващо третиране, въз основа на
писмени договори, на лица притежаващи съответния документ по чл. 35 от Закона за
управление на отпадъците.
Отпадъкът формиран под формата на желязо при ремонт на гари и спирки и по
жп линията ще се събира на определени площадки до предаване за последващо
третиране, въз основа на писмени договори, на лица, притежаващи съответния
документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Излезли от употреба гуми (гумени подложки) се образува при ремонтни
дейности по жп линията. Отпадъкът се събира в метални контейнери и временно
съхранява на определена площадка до натрупване на количества за предаване за
последващо третиране, въз основа на писмени договори, на лица, притежаващи
съответния документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Образуваните строителни отпадъци генерирани по време на ремонтни дейности
на жп линията и по сградния фонд на гари и спирки ще се третират и транспортират от
възложителя на строежа, от собственика на строителни отпадъци или от друго лице,
съгласно чл. 40 от ЗУО и Наредба на Общинския съвет в съответствие с чл. 22 на ЗУО
за последващо третиране.
При извършване на земно-изкопните работи при ремонтни работа на жп линията
ще се генерират незначителни количества изкопани земни маси. Генерираните
отпадъци ще се събират и директно ще се транспортират от притежателя на отпадъците
(организацията извършваща ремонта), съгласно чл. 40 от ЗУО и Наредба на Общинския
съвет в съответствие с чл. 22 на ЗУО и депонират на регионалното депо, съгласувано с
общинските власти.
Почистването от отпадъци на жп линията, генерирани по време на
експлоатацията в това число и битови отпадъци ще се транспортират (от организацията
отговаряща за поддържането на жп линията) и ще се предават за последващо третиране,
въз основа на писмени договори, на лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за
управление на отпадъците, за конкретния вид отпадък. Обезвреждането на битовите
отпадъци да се прави само на депа и/или инсталации отговарящи на нормативните
изисквания, регламентирани в законодателството по управление на отпадъците
Организацията отговаряща за поддържането на жп линията осигурява съдове за
събиране на отпадъците и транспортиране до съоръжения за тяхното третиране.
В процеса на експлоатация на жп линията управлението на дейностите по
отпадъците се решава от ДП „НКЖИ”.
● Събиране, транспортиране, оползотворяване и съхранение на отпадъците,
по време на закриване и рекултивация
При реализация на инвестиционното предложение отпадъци от закриване и
рекултивация ще се генерират единствено при Компонент 6.
Отпадъците ще се генерират при демонтаж на контактен проводник и устройства
за окачване, демонтаж на стоманобетонни и метални стълбове, демонтаж на железен
път, изгребване на стар баласт, демонтаж на кабели и устройства от системите за
сигнализация и телекомуникации на съществуващата жп линия след въвеждане в
експлоатация на новото трасе на жп участък Ямбол – Зимница. При закриване на
съществуващата линия ще се генерират следните отпадъци: метали, бетон, баластра от
баластова призма, кабели и битови отпадъци.
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Демонтираните релси и траверси, както и стар баласт се транспортират на
предварително определени за целта площадки за съхранение на строителни материали
и отпадъци, в имоти, собственост на НКЖИ. Релсите и траверсите, както и стар баласт
се окачествяват, сортират, складират и съхраняват за повторна употреба.
Възможно е и генериране на опасни отпадъци от строителната техника, като
отработени хидравлични масла, отработени моторни масла от зъбни предавки,
двигатели и редуктори и спирачни и антифризни течности, маслени филтри и оловни
акумулаторни батерии. Генерираните опасни отпадъци при аварийна/непредвидена
подмяна следва да се събират разделно на мястото на образуването в затворени метални
варели/контейнери и следва да се предават за последващо третиране, въз основа на
писмени договори, на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО).
Транспортна схема за транспортиране на отпадъци. Необходимост от
площадки за съхранение на отпадъци
Транспортната схема за транспортиране на строителните отпадъци следва да се
съгласува между Възложителя и Изпълнителя на строителството след одобрен проект,
определени трасета по съществуващи пътища и места на площадките за съхранение на
отпадъци и площадки за временно съхранение на строителни отпадъци. Ще се ползват
и площадки за съхранение на отпадъци, в имоти, собственост на НКЖИ. За
транспортиране на отпадъци да се използват служебни и съществуващи пътища.
Маршрутите и организацията на движение, вкл. определяне на местата за
третиране (оползотворяване/обезвреждане) на строителните отпадъци ще бъдат
съгласувани със съответната общинска администрация, в съответствие с Наредба по чл.
22 от ЗУО.
Оценка на въздействието при съхранение на отпадъци
Въздействието на строителни отпадъци при съхранение върху компонентите на
околната среда се класифицира като незначително и временно, за периода на
строителство. Площадките за временно съхраняване на строителни отпадъци, при
спазване на предписанията и изпълнение на предложените мерки за предотвратяване
или намаляване отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда, не
предполагат негативно въздействие върху чистотата на атмосферния въздух, почвите,
повърхностните и подземните води и здравето на хората.
След завършване на рехабилитацията и модернизацията на железопътното трасе,
изграждане на тунел, мостови съоръжения и други съоръжения (надлези, подлези,
водостоци, прокари, спирки и жп инфраструктура) и реконструкциите на съоръженията
на други ведомства, площадките за съхранение на отпадъци, инертни материали и
хумусен слой и земни и скални маси ще бъдат почистени и ще се изпълнят
рекултивационни дейности.
Оценка на въздействие върху околната среда и здравето на хора
По време на строителство и експлоатация
Разделното събиране, транспортиране и предварително съхраняване на
отпадъците на мястото на образуване при реализация (строителство и експлоатация) на
разглежданите компоненти на жп линията Пловдив – Бургас и реконструкциите на
съоръженията на други ведомства и предаване на отпадъците за последващо третиране,
въз основа на писмени договори, на лица притежаващи съответния документ по чл. 35
от ЗУО, не предполага негативно въздействие върху компонентите на околната среда и
здравето на хората.
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По време на закриване и рекултивация
Разделното събиране, транспортиране и предварително съхраняване на
отпадъците на мястото на образуване при закриване и рекултивация при Компонент 6 и
предаване на отпадъците за последващо третиране, въз основа на писмени договори, на
лица притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО, не предполага негативно
въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на хората.
7.7. Опасни вещества
На територията, която ще бъде засегната от компонентите предмет на
инвестиционното предложение няма разположени в близост промишлени зони и
складове за съхранение на опасни вещества и пестициди. Не са установени в близост
промишлени предприятия, използващи опасни вещества.
В близост до територията на отделните компоненти от инвестиционното
предложение за обект: „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза
2“, която ще бъде засегната, са установени предприятия и/или съоръжения,
класифицирани по реда на глава седма от ЗООС, като такива с „висок или нисък рисков
потенциал”, съгласно писмо изх. № ОВОС - 83/12.02.2018 г. на МОСВ и писмо на
РИОСВ Бургас изх. № ПД-205(5)/14.02.2018 г., разгледани в т. 4.7 на ДОВОС.
Намиращите се в близост до разглежданите компоненти 1 и 4 на
инвестиционното предложение предприятия и/или съоръжения, са класифицирани по
реда на глава седма от ЗООС като такива с „висок или нисък рисков потенциал” след
като са отчетени безопасните разстояния определени от операторите в докладите за
политиката за предотвратяване на големи аварии и докладите за безопасност до
съществуващите трасета на жп линия Пловдив - Бургас.
В близост до новите трасета (по нов терен) на компоненти 5 и 6 не са установени
предприятия и/или съоръжения, класифицирани по реда на глава седма от ЗООС като
такива с „висок рисков потенциал”.
При извършването на предвидените дейности по отделните компоненти
включващи: Рехабилитация, в т.ч. незначително изместване на жп трасе по ос и ниво, в
обхвата на жп линията; Модернизация, в т.ч. изграждане на ново трасе и Реконструкция
на стрелково развитие (промяна в коловозното развитие) на жп гара не се предвижда
използване на опасни химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана.
За периода на строителство за транспортната и строителна техника ще се
използват като опасни вещества основно горива - бензин, дизелово гориво, пропанбутан, нехлорирани моторни и смазочни масла, грес необходими при извършване на
дейностите по рехабилитация, реконструкция и модернизация на жп линията и
съоръженията към нея, в т. ч. и реконструкция на съоръжения на други ведомства.
В периода на експлоатация на жп линията Пловдив-Бургас не се извършват
дейности с опасни химични вещества.
За периода на закриване и рекултивация (компонент 6) ще се използват същите
опасни вещества както при строителство, основно горива и масла.
Химичните вещества и смеси, които ще се използват по време на
строителството, експлоатацията и закриване и рекултивация на разглежданите
компоненти на жп линията Пловдив-Бургас са класифицирани съгласно техните
физикохимични, токсикологични и екотоксикологични свойства в съответствие с
изискванията на Регламент (EO) 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси (CLP).
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Токсикологична характеристика на горива, използвани от транспортни
средства, строителна и монтажна техника, по време на строителството на
разглежданите компоненти и при закриване и рекултивация по компонент 6
Петролни продукти – високи концентрации на въглеводородите действат
смъртоносно. В по-малки концентрации – главоболие, гадене и психическа възбуда.
Хроничните отравяния предизвикват функционални смущения.
При високи концентрации на парите е възможно мълниеносно отравяне.
Настъпва загуба на съзнанието и бързо преминаване към смърт, ако пострадалия остане
в отровената атмосфера.
Алканите (пропан и бутан) са доста силни наркотици, но тяхното въздействие
върху човешкия организъм отслабва поради ниската разтворимост в кръвта. При
обикновени условия те се явяват практически безвредни.
Бензини – Нефт нискокипящ [Съставна комбинация от леки въглеводороди, с
преобладаване на алкани, нафтени (циклоалкани), ароматни въглеводороди и олефини.
Дължина на въглеродната верига в интервала С4-С12. Точка на кипене в обхвата от
30°C до 220°].
Вещества, за които е известно, че предизвикват опасност от токсичност при
вдишване за хората или които трябва да се разглеждат като причиняващи опасност от
токсичност при вдишване.
Вредности за здравето: Корозия/дразнене на кожата. Може да причини рак.
Мутагенност при зародишни клетки. Канцерогенност, опасност при вдишване.
Остра токсичност: Репродуктивна токсичност. Риск при вдишване.
Вдишването на високи концентрации може да причини виене на свят, замайване,
главоболие, гадене и загуба на координация. Продължителното вдишване може да
доведе до загуба на съзнанието. Дразнещ ефект върху кожата. Може да предизвика
раздразнение и да причини стомашни болки, повръщане, диария и повдигане.
Доказателствата за хора сочат, че този продукт е с много ниска остра орална, кожна или
инхалационна токсичност. Въпреки това, той може да причини сериозно увреждане,
ако навлезе в белия дроб под формата на течност, и може да доведе до дълбока
депресия на централната нервна система при продължително излагане на високи нива
на изпарения.
Физически рискове: Огнеопасна течност
Опасности за околната среда: Опасност за водната среда, дългосрочна
опасност за водната среда. Продуктът не се разтваря във вода и ще се разпространи
върху водната повърхност, макар че някои от компонентите най-накрая ще се утаят във
водните системи. Летливите компоненти на продукта ще се разпространят в
атмосферата. Очаква се да се саморазпада. Притежава потенциал за биоакумулация.
Има нисък потенциал за абсорбиране в почвата. Не е yстойчиво, биоакумулативно и
токсично (PBT) или високо yстойчиво и високо биоакумулативно (vPvB) вещество или
смес. Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Продуктът съдържа летливи
органични съединения, които имат потенциал за синтезиране на фотохимичен озон.
Като цяло маслените разливи са опасни за околната среда.
Дизел
Горива, дизел, газьол - несертифициран
[Съставна комбинация от въглеводороди при дестилация на суров нефт. Състои
се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига основно в диапазона от C9 до
C20 и точка на кипене от порядъка приблизително на 163°C до 357°C.]
Вдишването на високи концентрации от изпарения може да причини виене на
свят, замайване, главоболие, гадене и загуба на координация. Продължителното
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вдишване може да доведе до загуба на съзнанието. Продължителният или многократен
контакт с кожата може да предизвика зачервяване, сърбеж, дразнене, екзема/напукване
и мастноакне. Съставките на продукта могат да проникнат в тялото през кожата.
Вредности за здравето: Корозивност, дразнене на кожата. Канцерогенност.
Може да причини увреждане на черния дроб. Суспектна опасност от рак. Вреден: може
да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. Аспирираните в белите
дробове капки от продукта чрез поемане или повръщане могат да причинят сериозна
химична пневмония. Професионалната експозиция на веществото или сместа може да
причини вредни ефекти върху здравето.
Остра токсичност: Остра токсичност, инхалационна. Вреден, ако се погълне:
може да навлезе в белите дробове, ако се погълне или повърне. Вдишването на високи
концентрации може да причини виене на свят, замайване, главоболие, гадене и загуба
на координация. Продължителното вдишване може да доведе до загуба на съзнанието.
Може да предизвика раздразнение и да причини стомашни болки, повръщане, диария и
повдигане.
Физически рискове: Запалима течност.
Опасности за околната среда: Опасност за водната среда, дългосрочна
опасност за водната среда. Токсичен за водните организми с дълготраен ефект. Може
да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Не е yстойчиво,
биоакумулативно и токсично (PBT) или високо yстойчиво и много устойчиво и много
биоакумулативно (vPvB) вещество или смес.
Пропан – бутан
Втечнен газ под налягане. Директният контакт с течността може да причини
измръзване. Вдишването може бързо да доведе до задушаване. Благодарение на
физическата си форма, продуктът не представлява опасност при вдишване.
Вредности за здравето: Канцерогенност. Може да причини рак. Може да
причини наследствено генетично увреждане. Мутагенност при зародишни клетки.
Може да причини генетични дефекти. Може да увреди плода при бременност.
Остра токсичност: Вдишването на високи концентрации може да причини
виене на свят, замайване, главоболие, гадене и загуба на координация.
Продължителното вдишване може да доведе до загуба на съзнанието. Дразнещ ефект
върху кожата. Може да предизвика раздразнение и да причини стомашни болки,
повръщане, диария и повдигане. Доказателствата за хора сочат, че този продукт е с
много ниска остра орална, кожна или инхалационна токсичност. Въпреки това, той
може да причини сериозно увреждане, ако навлезе в белия дроб под формата на
течност, и може да доведе до дълбока депресия на централната нервна система при
продължително излагане на високи нива на изпарения
Физически рискове: Изключително запалим газ. Съдържа газ под налягане; може
да експлодира при нагряване.
Опасности за околната среда: Саморазпада се лесно. Не се биоакумулира и не е
yстойчиво, биоакумулативно и токсично (PBT) или високо yстойчиво и много
устойчиво и много биоакумулативно (vPvB) вещество или смес. Не се разпространява в
почвата. Продуктът е летливо органично съединение с потенциал за образуване на
фотохимичен смог.
Машинни масла
Леки нафтосъдържащи нефтени дестилати, обработени с киселини;
Нерафинирани и полурафинирани основни масла; (Съставна комбинация от
въглеводороди, получени като рафинати при използване на методи за обработка със
сярна киселина. Състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от C15
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до C30, като се получава готов продукт с вискозитет по-малък от 19cSt при 40°C).
Съдържа относително малко нормални парафини.)
Вредности за здравето: Дразнене на кожата. Вредни при контакт с кожата и при
вдишване. Алергени. Увреждат нервната система, черния дроб. Мутагенни и
канцерогени. Съдържат полициклични ароматни въглеводороди.
Остра токсичност: Сериозно увреждане на очите. Сериозно дразнене на очите.
Преходно дразнене при случайно попадне в очите. Малко вероятно е да причини
увреждане на кожата при кратък контакт, но при продължителен контакт или
повтаряща се експозиция може да доведе до дерматит. Малко вероятно е да е опасен
при поглъщане в малки дози, но при поглъщане на по-големи количества може да
доведе до гадене и повръщане. При нормална температура на околната среда този
продукт е малко вероятно да е опасен при вдишване, тъй като има ниска волатилност.
Може да е вреден при вдишване, ако експозицията на изпарения, мъгла или пари е в
резултат на разлагането на топлоизолационни продукти.
Хронична токсичност: Горивните продукти, получени от експлоатацията на
двигатели с вътрешно горене замърсяват моторните масла по време на работа.
Използваните моторни масла съдържат много опасни съставки, които потенциално
могат да причинят рак на кожата. Честият или продължителен контакт с всички видове
използвани машинни масла трябва да бъде избягван и също така да се поддържа висока
степен на лична хигиена.
Опасности за околната среда: Токсичен за водните организми с дълготраен
ефект. Разливът може да образува маслен филм върху водната повърхност, което може
да причини физическо увреждане на организмите. Преноса на кислород също се
затруднява.
Не е възможен риск при нормални условия.
Грес
Смазки; греси;
[Съставна комбинация от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в
интервала С12-С50. Може да съдържа органични соли на алкални метали, алкалоземни
метали и/или алуминиеви съединения].
Вдишването на маслената мъгла или пари при нагряване на продукта дразни
дихателната система и предизвиква кашлица.
Вредности за здравето: Канцерогенност. Дразнене на кожата. Алергична кожна
реакция. Сериозно дразнене на очите.
Продукт, който е попаднал под кожата под действието на високо налягане, може
да причини сериозно клетъчно увреждане или подкожно умъртвяване. Продължителен
или чест контакт с кожата може да предизвика зачервяване, дразнене, екзема,
напукване. При кантакт с кожата греста не се абсорбира през кожата в остро токсични
количества.
При контакт с очите може да причини временно дразнене на очите.
Опасности за околната среда: Токсичен за водните организми с дълготраен
ефект.
Начин на съхранение
По време на рехабилитацията, модернизацията и реконструкцията на стрелково
развитие на разглежданите компоненти на жп линията Пловдив - Бургас, строителномонтажната техника ще използва като спомагателни материали горива, машинни масла
и греси.
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Поддръжката на машините ще се осъществява в базата на строителната
организация. Генерираните опасни отпадъци при аварийна/непредвидена подмяна ще
се събират разделно на мястото на образуването (на местата за домуване или на
определена площадка на обекта) в затворени метални варели/контейнери и
своевременно ще се транспортират в основната база на организацията изпълнител на
строително-монтажните работи и предават за последващо третиране на юридически
лица, които прилагат йерархията при управление на отпадъците.
На строителните площадки на отделните Компоненти по проект „Рехабилитация
на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“, няма да се съхраняват машинни
масла и греси.
В периода на експлоатацията на железопътната линия Пловдив-Бургас не
се извършват дейности с опасни химични вещества.
Въздействия
Реализацията на инвестиционното предложение включва три периода, при които
може да се очаква разливи и течове на опасни вещества при аварийни и непредвидени
ситуации - по време на строително-монтажните дейности, по време на експлоатация на
жп линията и при закриване и рекултивация (компонент 6). При отстраняване на
разливи/течове на опасни вещества се генерират опасни отпадъци при почистване на
замърсената площ, разгледани в раздел 5, точка 5.6.
По време на строителство и закриване и рекултивация
Не се очакват въздействия - не се предвижда съхраняване на опасни вещества на
отделните строителни площадки.
При условие, че употребата на опасни вещества се извършва в съответствие с
мерките за предотвратяване на аварии, изпускане или разливи и за контрол на
експозицията, определени със съответния нормативен/административен акт, в
Информационните листове за безопасност и инструкциите за безопасна употреба не се
очакват негативни въздействия върху околната среда и здравето на хората.
По време на експлоатация
В периода на експлоатацията на железопътната линия Пловдив-Бургас не се
извършват дейности с опасни химични вещества.
7.8. Физични фактори
ИП се отнася за рехабилитация и модернизация на жп линия Пловдив-Бургас,
включващо осем компонента с различни видове дейности в отделните участъци на жп
трасето. Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с излъчване на шум
в околната среда по време на строителство, експлоатация и закриване и рекултивация.
Строителната дейност е свързана с извършване на различни видове работи в
разглежданите осем компонента – изкопни, насипни, кофражни, бетонови, демонтажни
и монтажни, транспортни. Източник на шум в околната среда при извършването им е
традиционно използваната строителна техника и специализирана механизация. Цялата
използвана механизация е съсредоточена на строителните площадки по трасето на жп
линията в съответните компоненти с изключение на обслужващия транспорт.
Нивата на шум, излъчван от основните машини, които ще се използват са в
широк интервал - от 70 до 105 dBA. В ДОВОС за всеки компонент са описани
предвидените видове работи и очаканото еквивалентно ниво на шум в близост до
съответните работещи машини.
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Строителната дейност се извършва само през дневния период. В доклада са
дадени обектите на шумово въздействие, основно жилищните зони на населените
места, разположени в близост до строителните площадки. Определени са очакваните
нива на шум, достигащи до тях и очакваните превишения на регламентираната в
Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда норма за съответния вид
територия.
По време на строителството, очакваното шумово въздействие е отрицателно,
превишаващо нормативните изисквания, но за ограничен опериод от време (само през
деня). В ДОВОС са предложени мерки за ограничаване (намаляване) на шумовото
въздействие на етап строителство.
По време на експлоатацията, основен източник на шум в околната среда около
трасето на жп линията е релсовият транспорт по нея. В ДОВОС е определена шумовата
характеристика на потока за прогнозна 2045 г.
Обекти на въздействие от шума на релсовия поток са близките зони с нормиран
шумов режим, разположени по протежение на трасето на жп линията (компоненти 4, 5,
6 и 7).
По време на експлоатацията, като база за оценка е взето най-строгото изискване
– за нощен период. За жилищните зони на някои населени места, през или покрай които
преминава трасето – с. Рогош, с. Маноле, с. Белозем, с. Оризово, с. Черна гора, с.
Михайлово, с. Зимница – превишението на регламентираната гранична стойност за
шум за нощен период е между 2 dBA и 9 dBA. За тези обекти е подчертано, че е
необходимо да се предвидят шумозащитнисъоръжения (подходящи са шумозащитни
екрани/стени). Оразмеряването на шумозащитните съоръжения е предмет на
самостоятелно проектиране.
По време на експлоатацията не се очаква наднормено шумово въздействие за
промишлените зони на населените места в близост до трасето за разглежданите
компоненти.
По проект, дейности по закриване и рекултивация се предвиждат в компонент 6.
В този участък в близост няма обекти с нормиран шумов режим.
В ДОВОС са дадени препоръки към Плана за собствен мониторинг на фактор
„Шум“.
7.9. Ландшафт
 Описание на главните черти на ландшафта в района на инвестиционното
предложение
Инвестиционното предложение е участък на железопътната линия „ПловдивБургас” от ос приемно здание на гара Пловдив - км 0+000 до км 293+500 – ос приемно
здание на гара Бургас.
Съгласно ландшафтното райониране на България трасето на жп линията
„Пловдив-Бургас” преминава през части от следните ландшафтни области и
ландшафтни подобласти:
Г. Междупланинска зонална област на южнобългарските низини и ниски
планини
ХІХ Горнотракийска подобласт;
ХХII Бакаджишко-Хисарска подобласт;
ХХIII Бургаско-Айтоска подобласт.
Релефът има предимно равнинен и хълмист морфографски облик, надморската
височина на който нараства от юг на север. Характерни са Чирпанските възвишения,
ниските възвишения на Сърнена гора между Стара и Нова Загора, Керменските
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възвишения и Бакаджиците при Ямбол, Карнобатското котловинно дъно и Хисарските
възвишения, и на изток Айтоска планина.
Ландшафтната характеристика в района на инвестиционния обект е от смесен
вид – природно-антропогенна. Антропогенните компоненти на ландшафта се изразяват
в разположените в близост до жп линията населени места, инфраструктурни обекти,
стопанска и горскостопанска дейности. Ландшафтът е претърпял изменения както по
отношение на растителната покривка, така и по отношение повърхностната му
денивелация. В обсега на трасето за магистралния участък на жп линията няма изцяло
съхранен първичен ландшафт. Естествената растителност е предимно от тревни
формации, а дървестната – предимно широколистна, без да доминира в ландшафта.
Доминиращи са равнинни до леко хълмисти полета, покрити основно с тревна и
храстова растителност, подложени на ерозионни процеси. От антропогенизираните
ландшафти са селищните агломерации и агроландшафтите, които доминират.
Въздействия
Неблагоприятното въздействие в резултат от реализацията на обектите от
инвестиционното предложение ще се изразява в няколко направления:
- физическо отнемане на земи и почви;
- унищожаване на растителни и животински местообитания;
- промяна в качеството на компонентите на природната среда.
Дейностите за реализация на обектите на инвестиционното предложение ще
бъде свързана с два етапа на промени в ландшафта:
• Първи етап - ще бъде в процеса на строителството на обектите с:
- усвояване на нови територи за изграждане трасетата на жп линията;
- изграждане на новите надлези, мостови съоръжения, тунел
и свързаните с това незначителни промени в релефа, нарушения на земи и
почви, растителни и животински местообитания.
- привлечената строителна механизация за извършване на строителни работи, на
изкопни и насипни дейности при изграждане на новите трасеа и другите подобекти на
инвестиционното предложение, което ще има временно отражение върху общото
състояние на ландшафта.
• Вторият етап ще бъде свързана с експлоатацията на железопътната линия, с
привнесените нови техногенни елементи на ландшафта – линейни структури, нови
мостове, надлези, подлези 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 модернизацията на железопътната линия. Техногенните структури ще се
открояват на фона на околния ландшафт и ще възпроизвеждат и засилват
урбанизираната среда.
Очаквани промени в локалния ландшафт по проектните компоненти:
Компонент 1: „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и
телекомуникация по железопътната линия Пловдив - Бургас“.
Всички дейности се извършват в обхвата на железопътната линия, без
привнасяне на нови техногенни елементи в ландщафта.
Без въздействие.
Компонент 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлез за
железопътния участък Пловдив – Бургас“.
Проекта предвижда на мястото на съществуващи прелези – премахване на 31 бр.
жп прелези и изграждане на 28 надлези и 1 подлез и 1 пешеходна пасарелка.
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Период на строителство
Изграждането на обектите ще доведе до незначителна промяна в
съществуващите ландшафтни характеристики в съответните територии. Реализацията
на обектите е свързна с отнемане на земи и почви в общ размер на 517.547 дка и
превръщането им в антропогенни територии. Промените ще се изразяват във
вмешателство в организацията на териториите, свързано с отнемането основно на
земеделски земи и в по-малка степен на растителни местообитания. В същия обхват,
строителството 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.
С отнемането на хумусният хоризонт ще бъде изцяло унищожена наличната
растителност в т.ч. и местообитания на животински видове. Растителната покривка в
обхвата на строителството е сравнително еднообразна. Унищожаването на
полуестествена тревна растителност и горска растителност няма да е значително, но е
неизбежно.
В процеса на строителството на отделните обекти, отражение върху ландшафта
ще има и с привлечената строителна механизация за извършване на строителни работи,
както и на изкопни и насипни дейности при изграждане на новите надлези, което ще
има временно отражение върху общото състояние на ландшафта. Времето, през което
ще се проявява това въздействие, ще е сравнително кратко и ограничено - докато трае
строителството.
Период на експлоатация
Въздействията се свеждат до нарушена визуалност за населението, пребиваващо
постоянно – наличие на нови техногенни обекти и засилващи антропогенния характер
за съответната територия.
Компонент 3: „Изграждане на защитен лесопояс в междугарието
„Черноград - Айтос” за надежна защита на железния път от неблагоприятни
атмосферни влияния и спиране на снегонавяванията – проект 2015 г:
Участък I – от км 244+060.00 до км 244+760.00 с дължина L=700м
Участък II – от км 245+365.00 до км 246+390.00 с дължина L=1025м
Характерът на ландшафта в тези участъци изцяло е равнинен. Лесозащитният
пояс ще се изгражда успоредно на жп линията, на отстояние 20 м от оста й, по цялата
дължина на трасето. Ширината на пояса е приета 8 м, съгласно препоръчителните 4 м
при отстояние на пояса 15 м, и 9 м при отстояние 30 м. Конструкцията на пояса е с
нарастваща височина от посоката на вятъра и рязко снижаване от страна на железния
път.
За изграждането на лесозащитният пояс съгласно проеста са необходими 41.010
дка, засягащи: ниви/орна земя, трайни насаждения, местен път. Между двата участъка
в обхвата на лесопояса попада
1.061 дка пасище/мера. Същото е силно
рудерализирано, поради използването му като нерегламентирано място за битови
отпадъци.
Въздействия:
Период на строителство
Предвидено е засаждане на храсти от страната на вятъра и дървета от страна на
железния път. Поясът ще бъде изграден чрез засаждане на два реда дървета с храсти
между тях и три реда храсти с низходяща височина.
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Период на експлоатация
Въздействието е свързано с привнасянето на нов елемент в структурата на
местния ландшафт, но с положително въздействие в. т.ч. и ограничаване развитието на
ерозионни процеси в прилежащите площи.
Компонент 4: „Рехабилитация на железопътен участък Скутаре - Оризово”
Инвестиционното предложение се класифицира като ремонти възстановяване на
съществуващата жп инфраструктура.
Подновяването на 26 железният път предвижда отмествания на места на
проектната ос спрямо съществуващата с до 150 см, като не се нарушава целостта на
обхвата.
Не се внасят нови техногенни елементи в съществуващия ландшафт.
Без въздействие.
Компонент 5: “Модернизация на железопътен участък „Оризово –
Михайлово” – км 43+029 – км 80+722, проект 2015 г.
Съществуващото трасе в участъка е с дължина 37 693 м. Компонента е
разработен за трасе за единична и двойна линия. За участъка от км 56+611 до км
61+033 трасето напуска съществуващия обхват и е по ново трасе с нрушения на
1545.445 дка. Освен това проектът предвижда удвояване на съществуващата единична
жп линия в целия участък от „Оризово до Михайлово”.
Предвижда се строителство на тунелно съоръжение (еднопътен тунел) по
Път 2 с дължина L=835 м от км 57+750 до км 58+585 в междугарието „Оризово –
Михайлово” Тунелът пресича височинно препятствие северно от гр. Чирпан.
Въздействия:
Период на строителство
Реализацията на компонента изисква нови нарушения на земи в размер на 2 674
дка, като се нарушават елементи на ландшафта – обработваеми земи, мери, дерета,
водни течения, горски територии, но без значими промени в релефа. Изграждането на
обектите ще доведе до промяна в съществуващите ландшафтни характеристики в
съответните територии. По-значими промени в локалния ландшафт ще има в
землището на гр. Чирпан и с. Самуилово, където се отнемат горски територии
съответно 31.4 ка и 28.3 дка. При км 44+170.00 съществуващият мост ще бъде
премахнат, като на негово място ще бъде изграден нов двупътен стоманобетонов мост.
Предвидено е изграждане на 8 надлеза, които ще заменят съществуващите наземни
прелези.
Период на експлоатация
Въздействието е свързано с привнасянето на нови техногенни обекти в
структурата на местните ландшафти – нови железопътни трасета и съпътсващите ги
елементи. Експлоатацията на железопътната линия ще бъде свързано с визуално
възприемане от пътниците на съпътстващите я нови и стари големи съоръжения.
Компонент 6: „Изграждане на ново трасе на жп линията от км 190+590
(междугарие Ямбол – Завой) до км 192+706 (междугарие Завой – Зимница) за
скорост 160км/ч”.
Компонент 6 обхваща 2,116 км от железопътното линия Пловдив – Бургас.
Дейностите по реализацията му ще бъдат реализирани в участъка от км 190+590 (нов
км 190+200) в междугарието Ямбол - Завой до км 192+706 (нов км 192+557), попадащ
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в междугарието Завой - Зимница. По своя характер Компонент 6 представлява
изграждане на ново трасе на жп линията, включващо и ново пресичане на река Тунджа
със стоманобетонов мост.
Участък I (Открит път ) - От км 190+200 до начало на стрелка № 2 (НС2 – км
191+693.11 ) от гара Завой.
Жп линията е нова и в открит път. В този участък е разположен стоманобетонов мост,
като на приблизително същото място изместено в дясно по посока на движението е
проектиран нов на р. Тунджа. Същият ще бъде петотворен стоманобетонен мост.
Дължината на моста е 119 м от км 191+401.02 до км 191+520.02. Река Тунджа в района
на пресичането с жп линията е с речно корито ограничено от диги.
Предвидено е и изграждането на един по-малък стоманобетонен мост на км
191+125 с дължина 10 м с цел премостване на блатист район, като по този начин няма
да се допусне пресушаване на територията.
Участък II (Гара Завой ) – от км 191+693.11 до км 193+080. В участъка е
разположена гара Завой. Новопроектираното трасе, в основната си част съвпада със
съществуващото и жп линията е предвидена за основен ремонт.
Въдздействия:
Период на строителство
За реализация на компонента по проект са необходими 57.767 дка. От
естествените елементи на ландшафта освен отнемането на нови земи за полагане на
релсовия път в землището на с. Завой се засягат 7.704 дка пасище/мера и 9.517 дка
дървопроизводителна гора, както и промени в бреговете на р. Тунджа при
строителството на новото мостово съоръжение. От км 190+200 до км 191+100,
железопътната линия пресича горски участък, като се отнемат 23.538 дка гора.
Период на експлоатация
В периода на експлоатацията на железопътната линия промените в ландшафта
ще са свързани с привнесените нови техногенни елементи на ландшафта – нова
линейна структура и елементите към нея, на двете нови мостови съоръжения.
Този период ще бъде свързан с постоянна промяна в състоянието на околната
среда и визуални промени в състоянието на ландшафта, в резултат от изградения нов
железопътен участък и съоръженията към него. Техногенните структури ще се
открояват на фона на околния ландшафт и ще възпроизвеждат и засилват
урбанизираната среда.
Компонент 7: „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и
рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“;
Предвидено е цялостно обновяване на съществуващата контактна мрежа и
преустройство във връзка с въвеждането на нови стрелки.
Реализацията на проекта не е свързано с нарушенияв ландшафта.
Без въздействие
Компонент 8: „Рехабилитация на железопътна отсечка СтралджаЦерковски”.
За реализирането на цялостната рехабилитация на участъка от железопътната
отсечка „Стралджа – Церковски” от км 217+210 до км 219+059 се предвиждат
отмествания на места на проектната ос спрямо съществуващата с до 70 см. Всички
нарушения ще са в обхвата на жп линията извършени при основното строителство.
Реализацията на проекта не е свързано с нарушенияв ландшафта.
Без въздействие
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7.10. Културно наследство – наличие на паметници на културата и
архитектурата в обсега на инвестиционното предложение
Характерът на инвестиционното предложение за „Рехабилитация на
железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ предполага, че в процеса на
предвидената рехабилитация и модернизация на жп линията могат да бъдат застрашени
или компрометирани основно археологически културни ценности. Резултатите от
възложените от ДП „НКЖИ“ и проведени през 2016 г. издирвания от специалисти от
НАИМ-БАН дават най-пълна представа за наличието на археологически обекти в
обхвата по проектните трасета на отделните компоненти. Информацията за известните
обекти на културното наследство е допълнена и от други информационни източници:
Компонент 1: Не са провеждани специализирани проучвания. Справката в АИС
АКБ показва, че в общ обхват от 400 м по трасето на жп линията от Пловдив до Бургас
са разположени около 230 археологически обекти.
Компонент 2: Според становището на НИНКН в землищата на населените места,
в които ще се извършват строителните работи са регистрирани общо 128
археологически обекти. При осъществяването на теренни издирвания в зоните на
бъдещите надлези ще се установи дали някои от тях ще бъдат застрашени.
Компонент 3: Установено, че на отстояние 260 м южно от жп линията е
разположена селищна могила, която няма да бъде пряко застрашена от залесителните
мероприятия.
Компонент 4: Според становището на НИНКН в този участък не са
регистрирани археологически недвижими културни ценности. Справката в АИС АКБ
обаче показва, че поне четири археологически обекти са разположени в опасна близост
до жп линията.
Компонент 5: Според научния доклад от НАИМ-БАН по трасето са
регистрирани 11 археологически обекти, които в различна степен ще бъдат застрашени
от бъдещите строителни дейности.
Компонент 6: При проведените проучвания от специалисти от НАИМ-БАН в
този нов участък е установено, че трасето преминава през територията на един
археологически обект.
Компонент 7: Проведените издирвания от специалисти от НАИМ-БАН в района
на гарите не са установили застрашени археологически обекти.
Компонент 8: Според научния доклад от НАИМ-БАН в този жп участък не са
регистрирани археологически обекти.
Прогноза на въздействие
Значителна опасност за нарушаване целостта на културни ценности създават
строителните дейности и най-вече т. нар. земни работи. Степента на застрашеност на
археологическите обекти зависи и от техните специфики – вид, хронология, дебелина
на културния пласт, наличие на архитектурни елементи, параметрите на охранителните
зони и др.
В резултат на предварителния анализ на очакваните отрицателни въздействия
при изграждане на отделните компоненти е изяснено, че всеки от тях в различна степен
може да представлява потенциална опасност за културни ценности.
Компонент 1:
По време на строителството. Тъй като това инвестиционно предложение ще се
развие изцяло в обхвата на съществуващата жп линия и съоръженията към нея рискът
за ново нарушаване на целостта на известните археологически обекти е минимален.
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Експлоатацията на системите за сигнализация и телекомуникация няма да
оказва пряко отрицателно въздействие по отношение на културните ценности.
Компонент 2:
По време на строителството. Съществува реална опасност от застрашаване на
археологически културни ценности.
Експлоатацията на надлезите и подлезите няма да оказва пряко отрицателно
въздействие на културните ценности.
Компонент 3:
По време на залесяването. Съществува известен риск от засягане на неизвестни
археологически културни ценности.
Компонент 4:
По време на рехабилитацията. Тази дейност ще се развие изцяло в обхвата на
съществуващата жп линия и вероятността за нарушаване на целостта на
археологически обекти не е голяма.
Експлоатацията на жп линията няма да оказва пряко отрицателно въздействие
върху културните ценности.
Компонент 5:
По време на модернизацията. Изграждането на участък от жп линията по ново
трасе и удвояване на съществуващата единична жп линия ще застраши в различна
степен 11 археологически обекти.
Експлоатацията на жп линията няма да оказва пряко отрицателно въздействие
върху културните ценности.
Компонент 6:
По време на изграждането на ново трасе. Строителството със сигурност ще
наруши културните напластявания на един археологически обект.
Експлоатацията на жп линията няма да оказва пряко отрицателно въздействие
върху културните ценности.
При рекултивация дейностите, свързани с навлизане в почвения слой, може да
застрашат археологически структури или културен пласт.
Компонент 7:
По време на реконструкцията и рехабилитацията. Тъй като това инвестиционно
предложение ще се развие изцяло в обхвата на съществуващата жп линия и гарите
рискът за нарушаване на целостта на известните археологически обекти е минимален.
Експлоатацията на гарите няма да оказва пряко отрицателно въздействие по
отношение на културните ценности.
Компонент 8:
По време на рехабилитацията. Опасността от нарушаване на целостта на
известните археологически обекти е минимален.
Експлоатацията на жп линията няма да оказва пряко отрицателно въздействие по
отношение на културните ценности.
Мерките за предотвратяване на отрицателни въздействия върху обектите
на културното наследство трябва да се осъществят преди началото и по времето на
извършване на строителните работи. За някои от компонентите част от законово
определените мерки за опазване вече са изпълнени. Реализацията на всеки от
компонентите в различна степен може да застраши културни ценности.
Компонент 1:
Поради големия брой на потенциално застрашени обекти е необходимо през
всички фази на строителството, свързани с изкопни работи, да се провежда наблюдение
от археолози.
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Компонент 2:
Преди началото на строителните дейности трябва да се установи дали в обхвата
на всеки от проектираните 30 надлези/подлези има следи от археологически обекти. По
тази причина е задължително преди началото на строителството да бъдат проведени
предварителни археологически проучвания. В зависимост от резултатите ще бъдат
определени конкретни мерки за опазване на всеки от застрашените обекти
включително провеждане на спасителни разкопки преди началото на строителните
работи.
Компонент 3:
Тъй като съществува вероятност при залесителните дейности да бъдат засегнати
неизвестни археологически обекти е необходимо извършването им да бъде под
наблюдение на археолог.
Компонент 4:
Вероятността за нарушаване на целостта на културни ценности при
изпълнението на това инвестиционно предложение не е голяма, но поради установената
висока наситеност с археологически обекти в района е необходимо строителните
работи да се изпълняват под наблюдение от археолог.
Компонент 5:
През 2016 г. по новото и съществуващото трасе на този участък от жп линията са
проведени археологически проучвания, в резултат на които е установено, че в различна
степен ще бъдат застрашени 11 археологически обекти. Трасето преминава през
територията на шест – обекти с № 2, 4, 5, 6, 9 и 11. За тези обекти в научния доклад е
изискано провеждането на предварителни спасителни разкопки в ограничена площ в
рамките на обхвата. За други три обекта с № 3, 8 и 10, които ще бъдат периферно
засегнати, е наложена мярка археологическо наблюдение. Последните два обекта с № 1
и 7 няма да бъдат пряко застрашени. Тяхното състояние ще се контролира при
провеждането на археологическо наблюдение по трасето на този участък, предвидено в
научния доклад.
Компонент 6:
Установено е, че трасето преминава през територията на един археологически
обект. Това налага провеждане на спасителни разкопки в рамките на обхвата.
Предвидено е също осъществяване на археологическо наблюдение по време на
строителните работи и рекултивация в целия участък.
Компонент 7:
Поради възможността да бъде нарушена целостта на неизвестен обект се
препоръчва провеждане на археологическо наблюдение на строителните работи.
Компонент 8:
Съществува вероятност да бъде застрашен неизвестен обект и затова в научния
доклад е определена мярка за опазване археологическо наблюдение по време на
строителството в целия участък.
Всички наложени мерки за опазване в научните доклад от проведените
археологически проучвания в различни участъци от жп линията Пловдив – Бургас
отговарят на изискванията на ЗКН. Мярката предварителни археологически проучвания
преди осъществяването на инвестиционните проекти е определена от чл. 161, ал. 1 от
ЗКН. Тя трябва да бъде приложена към компонент 2. Спасителни археологически
разкопки преди началото на строителството трябва да бъдат проведени на шест обекта
от компонент 5 и на един от компонент 6. Тази мярка за опазване е регламентирана
също от чл. 161, ал. 1 от ЗКН. Наблююдение от археолози трябва да се провежда по
време на всякакви дейности, свързани с изкопни работи по цялата дължина на всички
участъци от жп линията, представляващи отделните компоненти. Освен това постоянно
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наблюдение от археолози ще се провежда и в границите на три от регистрираните
обекти в участъка на компонент 5. По тази начин ще се установи дали няма да бъдат
засегнати нерегистрирани археологически обекти или структури, чиито специфики не
позволяват те да бъдат локализирани при недеструктивни проучвания. Тази дейност се
изисква от разпоредбите на чл. 161, ал. 2 от ЗКН.
Възможно е при изпълнение на изкопни и строителни работи да се попадне на
археологически обект, нерегистриран преди, поради неговите особености. В такъв
случай се процедира в съответствие с изискванията на чл. 160, ал. 2 от ЗКН.
7.11. Здравно-хигиенни аспекти
Инвестиционното предложение за обект „Рехабилитация на железопътната линия
Пловдив-Бургас, Фаза 2“ е мащабен проект, който следва да се възприеме като
инвестиционен проект с особено важно национално и европейско значение.
Основна цел в здравен аспект при реализирането на проекта е да се осигури
безопасност както за движението по жп трасето, така и за живеещото в близост
население при доказана и при прогнозно висока интензивност на пътния поток.
Хигиенният експертен анализ доказа, че предвидените дейности за
рехабилитация и модернизация на жп трасето по отделните осем компонента,
съобразен с изискванията за такъв род съоръжения и при вземането на необходимите
мерки за защита, няма да доведе до значима промяна в здравния статус на населението
и здравния риск може да се прогнозира като нисък.
Новите, по-добри технически параметри на железопътното трасе при сравнение
със съществуващия железен път, ще допринесат за по-равномерен и ефективен ход на
жп съставите, с което практически се избягва увеличаването на шумовите, праховите и
токсикохимични емисии. Това ще се отрази благоприятно на санитарно-хигиенните
условия на околната среда и жизнената среда на населението.
Реализирането на горепосочената инвестиция, при условие на използване на
модерна, екологосъобразна техника, и от друга страна, при спазване на отправените
препоръки по отношение опазване здравето на работещи и население, не се очаква да
допринася за влошаване здравното състояние на жителите в района на цялото трасе и
работниците на скоростната жп линия „Пловдив - Бургас”.
Може да се направи извода, че при условия на правилно експлоатиране,
инвестиционното предложение не се очаква да застраши здравното състояние на
населението от района в близост до жп трасето, за осемте компонента както по време
на строителството така и при експлоатация на жп линията.
От комунално–хигиенни позиции следва да се имат предвид и положителните
факти:
- Рехабилитацията и модернизацията на железопътното трасе ще се
осъществи в относително жилищни райони и населени места;
- При строително-монтажните дейности ще се използват най-съвременни
технически решения и модерна техника;
- При експлоатацията на скоростното жп трасе няма да се използват
локомотиви на дизелова тяга.
7.12. Кумулативни ефекти
7.12.1. Атмосферен въздух
Не се очаква кумулативен ефект по време на реализирането накомпонентите на
инвестиционното предложениеза „Рехабилитация на железопътната линия ПловдивБургас, Фаза 2“. При изграждането на оптичния кабел , системи за сигнализации и
внедряване на гарови централизации не се очаква кумулативен ефект, предвид
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характера на предвидените дейности и незначителните изкопни дейности с малак багер
(габарити на изкопа – 0.6 х 0.3 х 1.1 (дълбочина)) за полагане на оптичния кабел.При
изграждане на надлези (компонент 2) по време на изпълнението на строителните
дейности по компонент 6 и 7 не се очаква кумулативен ефект в жилищни зони.
Надлезът на км 192+625 (компонент 6) отстои на 450 м от с. Завой. Надлезът на км
219+390 (компонент 7) е в близост до промишлена зона. Строителните дейности по
останалите компоненти ще бъдат завършени преди срока за изграждане на надлезите по
компонент 2.
Не се очаква кумулативен ефект и по време на експлоатацията на компонентите
на инвестиционното предложение, участъци от електрифицираната на жп линия
Пловдив – Бургас. Тъй като замърсяването на атмосферния въздух по отношение на
ФПЧ 10 ще се дължи основното на пътните отсечки, които жп линията пресича, а не на
самата жп линия, е извършено моделиране само за компонентите с рехабилитация,
модернизация и предвидено ново трасе на жп линията.
Най-близките производствени обекти около трасетата на жп линията, които ще
имат кумулативен ефект са няколко големи находища на подземни богатства, както
следва: - находище на пясъци и чакъли за пълнител на бетон „Калояновец“ с участъци
„Дъртата кория“ и „Сметището“, за което има издадено търговско откритие; - находище
„Свобода“ в експлоатация; - находище „Воловарово“; - находище „Трилистник“,
участък „Трилистник север“ за уранови руди (находището е ликвидирано). Мощността
на източниците на прахови емисии от находищата обаче са на порядъци по-големи от
тези на жп линията, поради което не са отчетени при разглеждането на ефекта от
незначителните емисии по трасето.
Замърсяването на приземния въздух при електрически задвижваните влакови
композиции, макар да е съизмеримо, е минимално и по-ниско от замърсяването с фини
прахови частици (сажди) от пътни отсечки. Поради това е определен само възможния
кумулативен ефект на жп линията с АМ „Тракия“ по отношение на фини прахови
частици (ФПЧ 10 ). Използвани са данни за прогнозната интензивност на движението по
АМ „Тракия“ за 2035 година от - участък Стара Загора - Нова Загора (Лот 2 от АМ
„Тракия”); - участък Нова Загора – Ямбол (Лот 3 от АМ „Тракия”); - участък Ямбол –
Карнобат (Лот 4 от АМ „Тракия”).
7.12.2. Шум
По време на строителството
При пресичане на жп трасе с пътища (от републиканската и общинската пътни
мрежи), определящ за близките обекти с нормиран шумов режим е шумът, излъчван от
строителната техника.
По време на експлоатацията
При пресичане на жп трасето с пътища (от републиканската и общинската пътни
мрежи), може да се очаква кумулативно въздействие върху близо разположени обекти с
нормиран шумов режим, от наслагването на шума, излъчван от двата транспортни
потока – релсов и автомобилен. Съществуващите понастоящем прелези се заменят с
надлези, чието местоположение е посочено в проекта.
В участъка на Компонент 4 са предвидени два надлеза на територията на
населени места: при с. Маноле (км 21+850) и с. Белозем (км 32+000) - пресичане с
улици в селата. Шумовата характеристика на релсовия транспорт, през нощния период,
в населените места, е 63.8 dBA, която е значително по- висока от тази на автомобилния
транспорт по съответните улици на двете села. При тези условия не се очаква
кумулативен ефект върху жилищните терени, в близост до надлезите, тъй като
определящ е шумът от жп транспорта.
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В участъка на Компонент 5 е предвиден един надлез на територията на с.
Михайлово (км 85+083) - пресичане с общински път SZR 1190 на територията на
селото. Няма данни за транспортното натоварване на общинския път. В най- общия
случай, шумовата характеристика на транспортните потоци, за общински пътища е до
около 60 dBA, за дневен период и до около 50 dBA, за нощен период, при средна
скорост на движение 50 км/ч. Шумовата характеристика на релсовия транспорт, през
нощния период, в населените места, е 63.8 dBA, която е значително по- висока от тази
на автомобилния транспорт по общинския път. При тези условия не се очаква
кумулативен ефект върху жилищните терени, в непосредствена близост до надлеза, тъй
като определящ е шумът от жп транспорта. За жилищните терени, разположени
непосредствено до общинския път, след надлеза, може да се очаква незначителен
кумулативен ефект (до 0.5 dBA) от наслагването на шума от двата източника
(успоредни един спрямо друг) като определящ е шумът от релсовия транспорт.
7.12.3. Население и човешко здраве
Основните фактори, влияещи върху здравето на населението и работниците
в ИП са праха и шума и са разгледани подробно по-долу
Не се очаква кумулативен ефект по време на строителството на компонентите на
инвестиционното предложение за „Рехабилитация на железопътната линия ПловдивБургас, Фаза 2“.
Не се очаква кумулативен ефект и по време на експлоатацията на компонентите
на инвестиционното предложение, участъци от електрифицираната на жп линия
Пловдив – Бургас.
Предполагаемият кумулативен ефект от фини прахови частици е от жп трасето и
АМ „Тракия”. От представеното разпределение на изолиниите на приземните
концентрации на ФПЧ 10 при оценяване на кумулативния ефект при всички
подучастъци е видно, че няма зони с концентрации над 100% от Средногодишната
норма за опазване на човешкото здраве (0.04 мг/м3). Не се очаква замърсяване на
приземния въздух над нормите за серни оксиди (Средноденонощната норма за опазване
на човешкото здраве 0.125 мг/м3).
Пример:Отчетената максимална концентрация за ФПЧ 10 при съвместното
действие на ж.п. линията в компонент 6 (подучастък Завой – Зимница – Стралджа) и
АМ „Тракия“ е 0.00306 мг/м3 при средногодишна норма за опазване на човешкото
здраве (СГНОЧЗ) от 0.04 мг/м3 или до 7 - 8% от нормата.
Кумулативен ефект от друг вреден фактор – шум:
По време на строителството
При пресичане на жп трасе с пътища (от републиканската и общинската пътни
мрежи), определящ за близките обекти с нормиран шумов режим е шумът, излъчван от
строителната техника.
По време на експлоатацията
При пресичане на жп трасето с пътища (от републиканската и общинската пътни
мрежи), може да се очаква кумулативно въздействие върху близо разположени обекти с
нормиран шумов режим, от наслагването на шума, излъчван от двата транспортни
потока – релсов и автомобилен. В компонент 5 в участъка на с. Михайлово за
жилищните терени, разположени непосредствено до общинския път, след надлеза,
може да се очаква незначителен кумулативен ефект (до 0.5 dBA) от наслагването на
шума от двата източника ( успоредни един спрямо друг) като определящ е шумът от
релсовия транспорт.
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Пример:
В участъка на Компонент 4 са предвидени два надлеза на територията на
населени места: при с. Маноле (км 21+850) и с. Белозем (км 32+000) - пресичане с
улици в селата. Шумовата характеристика на релсовия транспорт, през нощния период,
в населените места, е 63.8 dBA, която е значително по- висока от тази на автомобилния
транспорт по съответните улици на двете села. При тези условия не се очаква
кумулативен ефект върху жилищните терени, в близост до надлезите, тъй като
определящ е шумът от ж.п. транспорта.
8. Описание на вероятните значителни последици от въздействията на
инвестиционното предложение за околната среда
♦ Строителство и експлоатация на инвестиционното предложение,
включително от дейностите по събаряне, разрушаване и извеждане от
експлоатация, ако е приложимо
Различните етапи на реализиране на инвестиционното предложение са подробно
описани в т. 2 от настоящия Доклада за ОВОС.
Вероятните последици от въздействието на ИП за околната среда, произтичащи
от реализацията на различните етапи са разгледани подробно в Раздел 5 от Доклада за
ОВОС.
♦ Използване на природните ресурси, по-специално на земни недра, почва,
води и биологично разнообразие, като се вземе предвид, доколкото е
възможно, устойчивото наличие на тези ресурси
Води
Използването на води по време на строителството е ограничено, свързано с
изискване за уплътняване на насипите и потискане на прахо отделянето. Ограничено
количество се използва за вкореняване на дървестната и храстова растителност при
лесопояса (компонент 3). За битови нужди се използват нормативно регламентирани
количества, който се отчитат съобразно договора с ВиК доставчика.
Земни недра
Необходимите земни маси – за насипи превишават обема на изкопните маси при
компоненти 2 и 6 и са представени в таблица № 5.3.1. – 1 на доклада за ОВОС.
Доставката им ще се извършва, съгласно изикванията за качество на тези маси, от
външни доставчици.
Почви
Реалицацията на Компоненти 1, 4, 7 и 8 е свързано с нарушения в обхвата на
линията в земи и почви претърпели нарушения при основното строителство на жп
линията и за тях не се изисква допълнително отчуждаване на земи.
За Компоненти 2, 3, 5 и 6 предвитените дейности са свързани с усвояването на
нови земи и отчуждаването им от поземления фонд.
 Компонент 2. Изграждане на надлези/подлези за железопътната линия
„Пловдив–Бургас” на мястото на съществуващи прелези.
Проекта предвижда на мястото на съществуващи прелези – премахване на 31 бр.
жп прелези и изграждане на 28 надлези и 1 подлез и 1 пешеходна пасарелка.
НАРУШЕНИ ЗЕМИ ОБЩО ЗА КОМПОНЕНТА – 517.547 дка
 Компонент 3. Изграждане на защитен лесопояс в междугарието
„Черноград - Айтос”.
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Предвижда се изграждане на снегозащитен пояс в междугарието „Черноград –
Айтос” с цел осигуряване на надеждна защита на железния път от неблагоприятните
влияния на вятъра през зимните месеци.
НАРУШЕНИ ЗЕМИ ОБЩО ЗА КОМПОНЕНТА – 41.010 дка
 Компонент 5. Модернизация на железопътен участък „Оризово–
Михайлово”
Предвижда се промяна на трасето за участъка от км 56+611 до км 61+033 и се
налагат отчуждения. Проектът предвижда удвояване на съществуващата единична жп
линия в целия участък от Оризово до Михайлово.
НАРУШЕНИ ЗЕМИ ОБЩО ЗА КОМПОНЕНТА – 2 673.824 дка
 Компонент 6. Модернизация на железопътен участък „Ямбол–Зимница”,
при гара Завой.
По своя характер Компонент 6 представлява изграждане на ново трасе на жп
линията, включващо и ново пресичане на река Тунджа със стоманобетонов мост.
НАРУШЕНИ ЗЕМИ ОБЩО ЗА КОМПОНЕНТА – 57.764 дка
Растителен свят
 Компонент 1: „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и
телекомуникация по железопътната линия Пловдив-Бургас“
- Изграждане Изграждане Изграждане на оптичен кабел по линията
„Пловдив – Бургас” – проект 2016 г.
Въздействия
Дейността е свързана с нарушения в сервитута на линията в земи и почви
претърпели нарушения при строителството на ж.п. линията. Тревната растителност е
вторична, производна с множество рудерални видове. На места се наблюдават храстови
видове.
Въздействието се определя с ниска степен на значимост.
- Изграждане на системи за сигнализация по ж.п. линията Пловдив – Бургас
(ETCS ниво 1, версия 2.3.0d) - проект 2016 г.
Реализацията на системата не е свързано с въздействие върху компонента. Без
въздействие.
- Внедряване на гарови централизации в гарите от железопътния участък
Пловдив-Бургас“ - проект 2015 и 2016 г.
Реализацията на системата не е свързано с въздействие върху компонента. Без
въздействие.
 Компонент 2: „Премахване на прелезите и изграждане на
надлези/подлези за железопътния участък „Пловдив – Бургас“.
Проекта предвижда на мястото на съществуващи прелези – премахване на 31 бр.
ж.п. прелези и изграждане на 28 надлези и 1 подлез и 1 пешеходна пасарелка.
Въздействия
Въздействията от реализацията на инвестиционното предложение върху
растителната компонента ще бъдат свързани с трайно нарушение на площите на
растителните съобщества в границите на строителните площадки. Тъй като по-голяма
част от обектите са сред отдавна обработвани земеделски земи и крайселищни
територии, то синантропната и рудерална растителност в засегнатите площи е
значително застъпена. Видовото разнообразие на разнотревието в мерите е сравнително
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бедно с доминиращо участие на формациите на луковичната ливадина (Poaeta
bulbosae) и валезийската влясатка (Festuceta valeiaca), развиващи се върху утъпкани
терени от пашата на селскостопанските животни с влошен воден баланс. В тези
територии тревната растителност е изцяло с производна, формирана вторично,
антропогенно повлияни. Повечето от съобществата и изграждащите ги видове са
широко разпространени в по-голямата част от територията и не съществува вероятност
от изчезването им. В засегнатите горски територии/дървопроизводителни гори,
горските ценози са силно повлияни от периодични сечи.
При изграждането на новите надлези се усвояват участъци от мери в размер на
около 44.2 дка и горски территории – 15 дка. В обхвата на някои от надлезите попадат и
отводнителни канали на площ от 9.2 дка, обрасли на места с тръстика.
Въздействието се определя с ниска степен на значимост.
 Компонент 3: „Изграждане на защитен лесопояс в междугарието
Черноград - Айтос” за надежна защита на железния път от неблагоприятни
атмосферни влияния и спиране на снегонавяванията – проект 2015 г.
Предвижда се изграждане на снегозащитен пояс в междугарието „Черноград –
Айтос” от км 244+060 до км 246+390 с цел осигуряване на надеждна защита на
железния път от неблагоприятните влияния на вятъра през зимните месеци. Участъкът
за залесяване е разположен в землищата на с. Тополица (29.853 дка) и с. Черноград
(11.175 дка). Ще се изгражда успоредно на ж.п. линията, в ляво по посока на
движението
Въздействия
Изграждането на лесопояса е в обработваеми земи, като между двата участъка
се засяга 1.061 дка мера. Тревната растителност е силно рудерализирана. Мястото се
използва като нерегламентирано сметище за битови отпадъци. Изграждането на
лесопояса ще има положително влияние не само по отношение ограничаване на
ветровата ерозия и затрудняване движението на влаковете през зимните месеци, а и по
отношение обогатяване растителното многообразие в непосредствения район.
В дендрологичният списък на предвидените за засаждане храстови видове е
вклъчен инвазивния вид черна акация. Същата следва да бъде заменена с друг местен
вид.
Въздействието се определя с ниска степен на значимост.
 Компонент 4: „Рехабилитация на железопътен участък „Пловдив –
Оризово” проект 2015 г.
Обхваща участък от км 16+905 до км 43+030. Инвестиционното предложение се
класифицира като ремонт и възстановяване на съществуващата ж.п. инфраструктура.
Въздействия
При подновяването на релсовия път на няколко места ще има отмествания от
съществуващата ос и подмяна на 490 броя стълбове, като всички тези дейности ще се
извършват в сервитута на железопътната линия. Растителността е тревна, с вторичен
произход под въздействие на извъшваните периодично поддържащи дейности в
сервитута.
Въздействието се определя с ниска степен на значимост.
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 Компонент 5: “Модернизация на железопътен участък „Оризово –
Михайлово” – км 43+029 – км 80+722, проект 2015 г.
Съществуващото трасе в участъка е с дължина 37 693 м. За участъка от км
56+611 до км 61+033 новото трасе напуска съществуващия сервитут и се развива по
нов терен.
Въздействия
За реализацията на компонента се нарушават 2 673.8 дка земи, в по-голямата си
част са орни земи заети от агроценози. Нарушенията на пасищ/мери са в шест участъка,
на обща площ от 134.6 дка. Растителните съобщества основно принадлежат към
формациите на луковичната ливадина, валезийската власатка, белизмта. Същите са с
вторичен произход. Съобществата и изграждащите ги видове са широко
разпространени в района и не съществува вероятност от изчезването им. В
разнотревието не се установяват видове, предмет на защита.
Засегнатите гори на площ от 83.5 дка, са гори в земеделски земи,
дървопроизводителни, издънкови и подложени на силно антропогенно въздействие.
Мостът на км 44+170.00 е съществуващ и ще бъде премахнат, като на негово
място ще бъде изграден нов двупътен стоманобетонов мост. В обхвата на
строителството (около 4.6 дка) се засяга крайречно съобщество на върби (Salix alba, S.
fragilis), с участие на черна топола (Populus nigra) и летен дъб (Quercus robur).
Негативните въздействия върху растителността, породени от изграждането на
обектите ще се изразяват в:
- Пряко унищожаване на растителни местообитания в обхвата на линията;
- Фрагментация на местообитания – при пресичане на горски территории и
пасища.
Въздействието се определя със средна степен на значимост.
 Компонент 6: „Модернизация на железопътен участък „Ямбол –
Зимница”, при гара Завой”
Компонент 6 обхваща 2,116 км от железопътното линия „Пловдив – Бургас”. По
своя характер Компонент 6 представлява изграждане на ново трасе на ж.п. линията,
включващо и ново пресичане на река Тунджа със стоманобетонов мост с дължина 119
м и един по-малък стоманобетонен мост с дължина 10 м.
Въздействия
В участък I - от км 190+200 до км 191+100 новото трасе на железопътната линия
засяга периферната част на гора (23.538 дка) доминирана от естествена формация на
летен дъб. Изграждането на новия петотворен стоманобетонен мост над река Тунджа, е
в място, където речно корито е ограничено от диги. Бреговете са обрасли с върби и
тополи с богат подлес от издънкови форми и тревна растителност. Засяга се площ от 5
дка.
Реализацията на компонета в участък II е свързано с нарушения в мера на площ
от 7.7 дка, силно рудерализирана, като храстовата растителност с преобладаване на
драка, заемат почти половината от пасището. Засегнатият горски участък на площ от
9.5 дка, е дървопроизводителна гора, издънкова.
Въздействието се определя със средна степен на значимост.
 Компонент 7: „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и
рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“. Рехабилитация на
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контактната мрежа в междугарието Зимница – Церковски, вкл. гара Стралджа, идеен
проект 2015 г
Реализацията на проекта не е свързано с нарушения на растителност.
Без въздействие.
 Компонент 8: „Рехабилитация на железопътната отсечка „Стралджа –
Церковски” в участъка от км 217+210 до км 219+059, работен проект 2017 г.
За реализирането на цялостната рехабилитация на участъка от железопътната
отсечка „Стралджа – Церковски” от км 217+210 до км 219+059 се предвиждат
отмествания на места на проектната ос спрямо съществуващата с до 70 см. Всички
нарушения ще са в обхвата на сервитута извършени при основното строителство.
Нарушаването на тревните местообитания, ще са в обхвата на сервитута, където
същите са антропогенно повлияни.
Въздействието се определя с ниска степен на значимост.
Ландшафт
Неблагоприятното въздействие върху ландшафта в резултат от реализацията на
обектите от инвестиционното предложение ще се изразява в няколко направления:
- физическо отнемане на земи и почви;
- унищожаване на растителни и животински местообитания;
- промяна в качеството на компонентите на природната среда.
Очаквани промени в локалния ландшафт по проектните компоненти:
Компонент 1: „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и
телекомуникация по железопътната линия Пловдив - Бургас“.
Всички дейности се извършват в сервитута на железопътната линия, без
привнасяне на нови техногенни елементи в ландщафта.
Без въздействие.
Компонент 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлез за
железопътния участък Пловдив – Бургас“.
Проекта предвижда на мястото на съществуващи прелези – премахване на 31 бр.
жп прелези и изграждане на 28 надлези и 1 подлез и 1 пешеходна пасарелка.
Период на строителство
Изграждането на обектите ще доведе до незначителна промяна в
съществуващите ландшафтни характеристики в съответните територии. Реализацията
на обектите е свързана с отнемане на земи и почви в общ размер на 517.547 дка и
превръщането им в антропогенни територии. Промените ще се изразяват във
вмешателство в организацията на териториите, свързано с отнемането основно на
земеделски земи и в по-малка степен на растителни местообитания в засегнатите
участъци на мерите и горите.
В процеса на строителството на отделните обекти, отражение върху ландшафта
ще има и с привлечената строителна механизация за извършване на строителни работи,
както и на изкопни и насипни дейности при изграждане на новите надлези, което ще
има временно отражение върху общото състояние на ландшафта. Времето, през което
ще се проявява това въздействие, ще е сравнително кратко и ограничено - докато трае
строителството.
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Период на експлоатация
Въздействията се свеждат до нарушена визуалност за населението, пребиваващо
постоянно – наличие на нови техногенни обекти и засилващи антропогенния характер
за съответната територия.
Компонент 3: „Изграждане на защитен лесопояс в междугарието
„Черноград - Айтос” за надежна защита на железния път от неблагоприятни
атмосферни влияния и спиране на снегонавяванията – проект 2015 г:
Участък I – от км 244+060.00 до км 244+760.00 с дължина L=700м
Участък II – от км 245+365.00 до км 246+390.00 с дължина L=1025м
Характерът на ландшафта в тези участъци изцяло е равнинен. Лесозащитният
пояс ще се изгражда успоредно на жп линията. За изграждането на лесозащитният пояс
съгласно проеста са необходими 41.010 дка, засягащи: ниви/орна земя, трайни
насаждения, местен път. Между двата участъка в обхвата на лесопояса попада 1.061 дка
пасище/мера.
Въздействия:
Период на строителство
Поясът ще бъде изграден чрез засаждане на два реда дървета с храсти между тях
и три реда храсти с низходяща височина. Засаждането на дърветата ще се извърши с 3-6
годишни фиданки в дупки 50/50/50, а на храстите - с 3 годишни в дупки 40/40/40.
Видовият състав е подбран съобразно местните условия, височината и гъстотата на
короната.
Период на експлоатация
Въздействието е свързано с привнасянето на нов елемент в структурата на
местния ландшафт, но с положително въздействие в т.ч. и ограничаване развитието на
ерозионни процеси в прилежащите площи.
Компонент 4: „Рехабилитация на железопътен участък „Скутаре Оризово”
Инвестиционното предложение се класифицира като ремонти възстановяване на
съществуващата жп инфраструктура.
Подновяването на железният път предвижда отмествания на места на проектната
ос спрямо съществуващата с до 150 см, като не се нарушава целостта на сервитута.
Не се внасят нови техногенни елементи в съществуващия ландшафт.
Без въздействие.
Компонент 5: “Модернизация на железопътен участък „Оризово –
Михайлово” – км 43+029 – км 80+722, проект 2015 г.
Компонента е разработен за трасе за единична и двойна линия. За участъка от км
56+611 до км 61+033 трасето напуска съществуващия сервитут и е по ново трасе с
нрушения на 1545.445 дка. Освен това проектът предвижда удвояване на
съществуващата единична ж.п. линия в целия участък от „Оризово до Михайлово”.
Ключова точка за трасето е пресичането с автомагистрала „Тракия“ при
съществуващ пътен надлез на км 56+514. При новото трасе е заложено пресичането да
стане, като се използва съществуващото съоръжение. Тази твърда точка и
нормативните ограничения за проектна скорост 160 км/ч не дават възможност за
включване в съществуващото трасе след пресичането и налагат изграждане на тунел
(L=835 м) и заобикаляне на гр. Чирпан по изцяло ново трасе. Предвижда се
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строителство на тунелно съоръжение (еднопътен тунел) по Път 2 с дължина L=835 м от
км 57+750 до км 58+585 в междугарието „Оризово – Михайлово” Тунелът пресича
височинно препятствие северно от гр. Чирпан.
Участък гара Оризово – спирка Черна гора, от км 43+029 до км 56+968.670
Новото трасе e оптимизирано и следва съществуващото с минимални
отклонения. Трасето се отклонява от съществуващото по изцяло ново направление в
участъка от км 52+300 до км 56+563 – L=4 263 м. Ключова точка е съществуващият
надлез на АМ „Тракия“ (км 56+557).
Участък Байпас Чирпан
В участъка двата пътя се разделят като единични жп линии при Начало Байпас км 56+919 ( Път 2). Трасето на Път 1 (Vпр=80 км/ч) преминава през град Чирпан и е с
обща дължина L=5 842 м (от км 56+916.11 до км 62+757.86).
Участък Край Байпас (км 60+970- Път 2), от км 61+100.00 до км 76+500.00
Ключова зона в участъка е нарушената територия и намиращата се в нея кариера
за строителни материали собственост на „КАОЛИН“ АД преди гара Свобода. Новото
трасе заобикаля кариерата южно, а гара Свобода се реконструира в спирка и се
измества на ново място южно от съществуващата гара.
Въздействия:
Период на строителство
Реализацията на компонента изисква нови нарушения на земи в размер на 2 674
дка, като се нарушават елементи на ландшафта – обработваеми земи, мери, дерета,
водни течения, горски територии, но без значими промени в релефа. Изграждането на
обектите ще доведе до промяна в съществуващите ландшафтни характеристики в
съответните територии. По-значими промени в локалния ландшафт ще има в
землището на гр. Чирпан (км 60+000 – км 60+800 ) и с. Самуилово (км 73+500 – км
74+500), където се отнемат горски територии съответно 31.4 ка и 28.3 дка. При км
44+170.00 съществуващият мост ще бъде премахнат, като на негово място ще бъде
изграден нов двупътен стоманобетонов мост.
Период на експлоатация
Въздействието е свързано с привнасянето на нови техногенни обекти в
структурата на местните ландшафти – нови железопътни трасета и съпътсващите ги
елементи. Експлоатацията на железопътната линия ще бъде свързано с визуално
възприемане от пътниците на съпътстващите я нови и стари големи съоръжения.
Компонент 6: „Модернизация на железопътен участък „Ямбол – Зимница”,
при гара Завой”
По своя характер Компонент 6 представлява изграждане на ново трасе на жп
линията, включващо и ново пресичане на река Тунджа със стоманобетонов мост.
Общата дължина на железния път е разделена на 2 специфични участъка:
Участък I (Открит път ) - От км 190+200 до начало на стрелка № 2 (НС2 – км
191+693.11 ) от гара Завой.
Жп линията е нова и в открит път. В този участък е разположен стоманобетонов
мост, като на приблизително същото място изместено в дясно по посока на движението
е проектиран нов на р. Тунджа. Същият ще бъде петотворен стоманобетонен мост.
Дължината на моста е 119 м от км 191+401.02 до км 191+520.02. Река Тунджа в района
на пресичането с жп линията е с речно корито ограничено от диги. Предвидено е и
място за преминаването на селскостопански пътища от двете страни на реката едноотворен мост с отвор от 10 м, два броя водостока с отвор по 4 м, един проход за
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дребни животни. Предвидено е и изграждането на един по-малък стоманобетонен мост
на км 191+125 с дължина 10 м с цел премостване на блатист район, като по този начин
няма да се допусне пресушаване на територията.
Участък II (Гара Завой ) – от км 191+693.11 до км 193+080. В участъка е
разположена гара Завой. Новопроектираното трасе, в основната си част съвпада със
съществуващото и жп линията е предвидена за основен ремонт.
Въздействия:
Период на строителство
За реализация на компонента по проект са необходими 57.767 дка. От
естествените елементи на ландшафта освен отнемането на нови земи за полагане на
релсовия път в землището на с. Завой (км 192+600) се засягат 7.704 дка пасище/мера и
9.517 дка дървопроизводителна гора (км 192+400), както и промени в бреговете на р.
Тунджа при строителството на новото мостово съоръжение. От км 190+200 до км
191+100, железопътната линия пресича горски участък, като се отнемат 23.538 дка гора.
Период на експлоатация
В периода на експлоатацията на железопътната линия промените в ландшафта
ще са свързани с привнесените нови техногенни елементи на ландшафта – нова
линейна структура и елементите към нея, на двете нови мостови съоръжения.
Този период ще бъде свързан с постоянна промяна в състоянието на околната
среда и визуални промени в състоянието на ландшафта, в резултат от изградения нов
железопътен участък и съоръженията към него. Техногенните структури ще се
открояват на фона на околния ландшафт и ще възпроизвеждат и засилват
урбанизираната среда.
Компонент 7: „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и
рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“;
Предвидено е цялостно обновяване на съществуващата контактна мрежа и
преустройство във връзка с въвеждането на нови стрелки.
Реализацията на проекта не е свързано с нарушения в ландшафта.
Без въздействие
Компонент 8: „Рехабилитация на железопътна отсечка СтралджаЦерковски”.
За реализирането на цялостната рехабилитация на участъка от железопътната
отсечка „Стралджа – Церковски” от км 217+210 до км 219+059 се предвиждат
отмествания на места на проектната ос спрямо съществуващата с до 70 см. Всички
нарушения ще са в обхвата на сервитута извършени при основното строителство.
Реализацията на проекта не е свързано с нарушения в ландшафта.
Без въздействие
Миграция на замърсители
Електрифицираните транспортни железопътни обекти обикновено не генерират
замърсяване в околната среда. Железопътната линия „Пловдив–Бургас” е
електрифицирана, поради което при нейната експлоатация не се отделят вредни емисии
в атмосферата и водите.
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♦ Емисии от замърсители, шум, вибрации, нейонизиращи лъчения и
радиация; възникването на вредни въздействия и обезвреждането и
оползотворяването на отпадъците
Атмосферен въздух
Подробното инвентаризаране на емитираните газове от реализацията на
разглежданите осем компонента на инвестиционното предложение за „Модернизация
на железопътен участък Ямбол – Зимница, при гара Завой” е дадено в т. 5.1.1 от
ДОВОС „Източници на замърсяване на атмосферния въздух, свързани с реализацията
на инвестиционното предложение – по време на строителството, по време на
експлоатация и при закриване и рекултивация“.
Води
Не се очакват съществени вредни емисии в подземните и повърхностни води.
Такива се очакват за ограничен период от време основно по отношение на
повърхностните води при ремонта на съществуващи и изграждане на нови мостови
съоръжения. Тези емисии са в по-голямата си част от неразтворени вещества –
глинести частици от отнеманите земни маси.
Въздействията са оценени по значимост като незначителни за повърхностните и
подземните води.
Земни недра
Не се очакват емисии (замърсяване) на земните недра.
Шум
По време на строителството
В етап строителство, за жилищните зони на повечето населени места,
разположени в близост до жп трасето, може да се очаква наднормено шумово
въздействие от страна на използваната строителна и специализирана техника.
Превишенията на граничната стойност за шум, за дневен период са значителни – до 35
dBA, за компоненти 2,4,5 и 7.
По време на експлоатацията
В етап експлоатация, за жилищни зони на няколко населени места, разположени
в близост до жп трасето, може да се очаква наднормено шумово въздействие от страна
на релсовия транспорт - с. Маноле, с. Рогош, с. Белозем, с. Оризово, с. Черна Гора, с.
Михайлово, с. Зимница, с. Стралджа, с. Атолово, с превишения на граничната стойност
за шум за нощен период – между 2 и 10 dBA. За тези обекти на шумово въздействие е
необходимо да се предвидят шумозащитни съоръжения (подходящи са екрани – стени).
Оразмеряването на шумозащитните съоръжения (определяне на техните височина,
дължина и местоположение) е предмет на самостоятелно проектиране.
По време на закриване и рекултивация
Дейности по закриване и рекултивация се предвиждат в Компонент 6
„Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница, при гара Завой” за скорост
160 км/ч”.
В близост до жп трасето няма обекти с нормиран шумов режим и не се очаква
шумово въздействие.
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Вибрации
По време на строителството: Вибрациите, излъчвани при работата на някои
машини и съоръжения са фактор на работната среда и засягат работещите с тях.
Строителната дейност не е източник на вибрации в околната среда.
По време на експлоатацията: Релсовият железопътен транспорт не е източник
на вибрации в околната среда. По проект конструкцията на релсовия път осигурява
бързо затихване на вибрациите в земната основа. Въздействието на вибрациите от
различните видове влакови композиции върху околната среда е в граници 0.3 – 2.0
мм/сек, което се определя като приемливо, според изследванията на JACA.
Електромагнитни лъчения
По време на строителството: Строителството на по отделните компоненти на
жп линия Пловдив – Бургас не е източник на светлинно и топлинно излъчване и
електро-магнитни лъчения.
По време на експлоатацията: Железопътната линия Пловдив - Бургас е
електрифицирана. Източници на ЕМП (Електро-магнитни полета) се установяват в
частта за електрозахранването на влаковите композиции, въздушните електропроводи и
подстанции за средно и високо напрежение. Тяговите ел. подстанции, електропроводни
линии 110 kV и контактно - разпределителна мрежа 27.5 kV не е източник на
електромагнитни лъчения в честотен интервал от 30 kHz до 30 GHz, определен като
вреден съгласно Наредба № 9/03.05.1991 г. на МЗ и МОСВ за пределно допустими нива
на електромагнитни полета в населени територии. Промишлената честота на
електрическия ток, с който работят обектите на разглежданата жп линия е 50 Hz и е
извън посочения честотен интервал.
Проучването на действащия електрофициран жп транспорт у нас показват, че
електропроводите излъчват електрически магнитни полета в границата на действащите
норми, съгласно националното ни законодателство. При реализацията на ИП не се
очаква стойностите на електрическите и магнитни полета на съоръженията за
електротранспорт (захранване, сигнализация) да бъдат по-високи от съществуващите,
по настоящем.
По отношение на съоръженията, които се използват за комуникации, анализът на
измерените стойности показва, че не се очаква здравен риск от облъчване на
населението с ЕМП, създавани от обектите на базовите станции за мобилна
комуникация.
Отпадъци
Инвестиционното предложение предвижда „Рехабилитация на железопътната
линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“.
Осъществяването на инвестиционното предложение включва три фази на
неговата реализация - строителство, експлоатация и закриване и рекултивация при
които се очаква генериране на отпадъци, както и при аварийни ситуации.
По време на строителство
А/ Опасни отпадъци
Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа, синтетични хидравлични
масла, други хидравлични масла, нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни
предавки на минерална основа, синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни
предавки и други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки, маслени филтри,
спирачни течности, акумулаторни батерии генерирани при аварийна/непредвидена
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подмяна следва да се събират разделно на мястото на образуването (на местата за
домуване или на площадка на обекта) в затворени метални варели/контейнери и следва
да се предават за последващо третиране, въз основа на писмени договори, на лица,
притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Замърсените, при аварийни ситуации на строителна и транспортна техника, с
нефтопродукти земни маси и замърсените почва и камъни (земни маси) генерирани
при изкопни дейности на строителната площадка следва да се изземват своевременно
и да се предават за последващо третиране, въз основа на писмени договори, на лица,
притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО.
Пластмасови/метални опаковки от бои, лакове и кърпи за почистване на
оборудване и предпазни облекла ще се съхраняват на определена за целта площадка за
предварително съхраняване и ще се транспортират в основната база на организацията
изпълнител на строително-монтажните работи и предават за последващо третиране, въз
основа на писмени договори, на лица притежаващи документ по чл. 35 от Закона за
управление на отпадъците.
Негодните за употреба луминесцентни и живачни лампи отпаднали при ремонт
и рехабилитация на гари, спирки, чакални ще се събират разделно и съхраняват в
метален контейнер на определена за това площадка и ще се транспортират в основната
база на организацията изпълнител на строително-монтажните работи и предават за
последващо третиране, въз основа на писмени договори, на лица притежаващи
документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.
Б/ Строителни отпадъци
Земни маси, които отговарят на проектните спецификации за влагане в строежа
се съхраняват на площадки в обхвата на жп линията или на площадки за временно
съхраняване преди транспортиране и влагане в насип, както и използване за
рекултивационни цели на обекта.
Генерираният отпадъчен ще се предава на инсталации отговарящи на
нормативните изисквания, регламентирани в законодателството по управление на
отпадъците или на Регионална система за управление на отпадъци с цел
оползотворяването му в съответствие с Наредба за управление на строителни отпадъци
и за влагане на рециклирани строителни материали
Метални отпадъци, кабели, дървесен материал, остатъци от асфалт (свързващ
асфалтов пласт – биндер и износващ пласт) ще се събират разделно и ще се предават за
последващо третиране, въз основа на писмени договори, на лица, притежаващи
документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Генерираната в участъците на рехабилитация и модернизация на железния път
баластра от иззетата съществуваща баластова призма се транспортира на
предварително определени за целта площадки за съхранение на строителни материали
и отпадъци, в имоти, собственост на НКЖИ. Стария баласт се окачествява, пресява,
сортира и съхранява за повторна употреба.
Смесени отпадъци от строителство, ще се събират и предварително съхраняват
на определени за целта площадки и ще се транспортират от собственика на строителни
отпадъци или от друго лице, отговарящо на изискванията на чл. 35 от ЗУО въз основа на
писмен договор, съгласно чл. 40 от ЗУО и в съответствие с Наредба по чл. 22 на ЗУО на
Общинския съвет за условията и реда за събирането, транспортирането,
оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци.
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В/ Други неопасни отпадъци, генерирани по време на строителство
Отпадъчна дървесно-храстова растителност образувана при разчистване на
площите в рамките на обхвата на жп линията, свързано с изсичане на растителност и
окосяване на трева, се събира на определена за целта площадка и транспортира към
Регионална система за управление на отпадъците за оползотворяване (компостиране).
Излезли от употреба гуми генерирани при рехабилитацията и модернизацията на
жп линията (подмяна на гумени подложки) ще се събират разделно в метален
контейнер, предварително съхраняват на определена за това площадка и транспортират
в основната база на организацията изпълнител на строителството.
По време на експлоатацията на отделните компоненти 4, 5, 6, 7 и 8
Различните по вид отпадъци генерирани при аварийни ситуации, произшествия
или дерайлиране на влакови композиции се разпиляват/разливат по железопътната
линия и край жп линията. Разлетите течни отпадъци ще се събират посредством
адсорбенти.
Така образуваните агломерати от отпадъци и адсорбенти следва да се събират в
метални контейнери/варели и да се предават за последващо третиране, въз основа на
писмени договори, на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО).
Разлети и изхвърлени отпадъци на и край жп линията са в малки количества,
като в основната си част се отвяват от вятъра или се отмиват от дъждовете.
Негодните за употреба луминесцентни и живачни лампи се събират в
опаковките на новите и се съхраняват временно в метален контейнер, като лампите се
предават за последващо третиране, въз основа на писмени договори, на лица
притежаващи съответния документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.
Отпадъкът формиран под формата на желязо при ремонт на гари и спирки и по
жп линията ще се събира на определени площадки до предаване за последващо
третиране, въз основа на писмени договори, на лица, притежаващи съответния
документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Излезли от употреба гуми (гумени подложки) се събират в метални контейнери и
временно съхранява на определена площадка до натрупване на количества за предаване
за последващо третиране, въз основа на писмени договори, на лица, притежаващи
съответния документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Образуваните строителни отпадъци генерирани по време на ремонтни дейности
на жп линията и по сградния фонд на гари и спирки ще се третират и транспортират от
възложителя на строежа, от собственика на строителни отпадъци или от друго лице,
съгласно чл. 40 от ЗУО и Наредба на Общинския съвет в съответствие с чл. 22 на ЗУО
за последващо третиране.
При извършване на земно-изкопните работи при ремонтни работа на жп линията
ще се генерират незначителни количества изкопани земни маси. Генерираните
отпадъци ще се събират и директно ще се транспортират от притежателя на отпадъците
(организацията извършваща ремонта), съгласно чл. 40 от ЗУО и Наредба на Общинския
съвет в съответствие с чл. 22 на ЗУО и депонират на регионалното депо, съгласувано с
общинските власти.
Почистването от отпадъци на жп линията, генерирани по време на
експлоатацията в това число и битови отпадъци ще се транспортират (от организацията
отговаряща за поддържането на жп линията) и ще се предават за последващо третиране,
въз основа на писмени договори, на лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за
управление на отпадъците, за конкретния вид отпадък. Обезвреждането на битовите
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отпадъци да се прави само на депа и/или инсталации отговарящи на нормативните
изисквания, регламентирани в законодателството по управление на отпадъците
По време на закриване и рекултивация
При реализация на инвестиционното предложение отпадъци от закриване и
рекултивация ще се генерират единствено при Компонент 6.
При закриване на съществуващата линия ще се генерират следните отпадъци:
метали, бетон, баластра от баластова призма, кабели и битови отпадъци.
Демонтираните релси и траверси, както и стар баласт се транспортират на
предварително определени за целта площадки за съхранение на строителни материали
и отпадъци, в имоти, собственост на НКЖИ. Релсите и траверсите, както и стар баласт
се окачествяват, сортират, складират и съхраняват за повторна употреба.
Възможно е и генериране на опасни отпадъци от строителната техника, като
отработени хидравлични масла, отработени моторни масла от зъбни предавки,
двигатели и редуктори и спирачни и антифризни течности, маслени филтри и оловни
акумулаторни батерии. Генерираните опасни отпадъци при аварийна/непредвидена
подмяна следва да се събират разделно на мястото на образуването в затворени метални
варели/контейнери и следва да се предават за последващо третиране, въз основа на
писмени договори, на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО).
♦ Рискове за човешкото здраве, културното наследство или околната
среда, включително вследствие на произшествия или катастрофи
Здравни аспекти
Залпови замърсявания ще възникват само при аварийни ситуации и/или
транспортни произшествия, дерайлиране на влакови композиции превозващи опасни
вещества и опасни отпадъци или при криминално изхвърляне на опасни отпадъци. При
аварийни ситуации, незабавно се уведомяват компетентните служби (Полиция,
НСПБЗН, РЗИ, Гражданска защита, РИОСВ, МЗ и МС).
Аварийните ситуации с ж.п. цистерни превозващи опасни вещества са с малка
вероятност от възникване и непредвидими като време, място и интензивност на
замърсяването. В този случай се действа съгласно Наредба 46 за железопътен превоз на
опасни товари, която е изготвена и актуализирана спрямо Правилника за международен
железопътен транспорт на опасни товари (RID) към Конвенцията за международни
железопътни превози (COTIF).
Контролен орган по спазването на изискванията за превоз на опасни товари е
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”.
Действията при аварийни ситуации се извършват съгласно инструкции и
документация придружаващи опасните товари при техния транспорт, а ограничаването
и ликвидирането на последствията от тях се извършва съвместно от служители от ДП
„НКЖИ” и превозвача, чиято собственост е влака или вагона, звена на Гражданска
защита, Полиция и Пожарна безопасност.
Води
Рискове за човешкото здраве съществува единствено по отношение на
повърхностните води и по-точно от пресичането на райони със значителен потенциален
риск от наводнения. Данни за последните са представени в т. 4.2 от ДОВОС. Пресичат
се 4 такива райони.
Това касае пресичания на водните обекти с мостови съоръжения. Към проектите,
там където е необходимо са изготвени част „Хидрология“ за определяне на водните
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количества при степен на обезпеченост 1%, което е взето предвид при оразмеряване на
съоръженията.
Културно наследство
Поради това, че жп линията Пловдив – Бургас преминава през най-наситената с
археологически културни ценности територия, съществува възможност вследствие на
произшествия или катастрофи да бъде застрашена целостта както на известните, така и
на неизвестни археологически обекти. При стриктно спазване на изискванията на
нормативната база в областта на опазване на културното наследство рисковете от
застращаване на такива ще са сведени до минимум.
♦ Комбинирането на въздействието с въздействието на други
съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, като се
вземат предвид всички съществуващи проблеми в околната среда,
свързани с области от особено екологично значение, които е вероятно да
бъдат засегнати, или свързани с използването на природни ресурси
Атмосферен въздух
Не се очаква кумулативен ефект по време на реализирането на компонентите на
инвестиционното предложениеза „Рехабилитация на железопътната линия ПловдивБургас, Фаза 2“.При изграждането на оптичния кабел , системи за сигнализации и
внедряване на гарови централизации не се очаква кумулативен ефект, предвид
характера на предвидените дейности и незначителните изкопни дейности с малак багер
(габарити на изкопа – 0.6 х 0.3 х 1.1 (дълбочина)) за полагане на оптичния кабел.При
изграждане на надлези (компонент 2) по време на изпълнението на строителните
дейности по компонент 6 и 7 не се очаква кумулативен ефект в жилищни зони.
Надлезът на км 192+625 (компонент 6) отстои на 450 м от с. Завой. Надлезът на км
219+390 (компонент 7) е в близост до промишлена зона. Строителните дейности по
останалите компоненти ще бъдат завършени преди срока за изграждане на надлезите по
компонент 2.
Не се очаква кумулативен ефект и по време на експлоатацията на компонентите
на инвестиционното предложение, участъци от електрифицираната на жп линия
Пловдив – Бургас. Тъй като замърсяването на атмосферния въздух по отношение на
ФПЧ 10 ще се дължи основното на пътните отсечки, които жп линията пресича, а не на
самата жп линия, е извършено моделиране само за компонентите с рехабилитация,
модернизация и предвидено ново трасе на жп линията.
Най-близките производствени обекти около трасетата на жп линията, които ще
имат кумулативен ефект са няколко големи находища на подземни богатства, както
следва: - находище на пясъци и чакъли за пълнител на бетон „Калояновец“ с участъци
„Дъртата кория“ и „Сметището“, за което има издадено търговско откритие; - находище
„Свобода“ в експлоатация; - находище „Воловарово“; - находище „Трилистник“,
участък „Трилистник север“ за уранови руди (находището е ликвидирано). Мощността
на източниците на прахови емисии от находищата обаче са на порядъци по-големи от
тези на жп линията, поради което не са отчетени при разглеждането на ефекта от
незначителните емисии по трасето.
Замърсяването на приземния въздух при електрически задвижваните влакови
композиции, макар да е съизмеримо, е минимално и по-ниско от замърсяването с фини
прахови частици (сажди) от пътни отсечки. Поради това е определен само възможния
кумулативен ефект на жп линията с АМ „Тракия“ по отношение на фини прахови
частици (ФПЧ 10 ). Използвани са данни за прогнозната интензивност на движението по
АМ „Тракия“ за 2035 година от - участък Стара Загора - Нова Загора (Лот 2 от АМ
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„Тракия”); - участък Нова Загора – Ямбол (Лот 3 от АМ „Тракия”); - участък Ямбол –
Карнобат (Лот 4 от АМ „Тракия”).
Шум
По време на строителството
При пресичане на жп трасе с пътища (от републиканската и общинската пътни
мрежи), определящ за близките обекти с нормиран шумов режим е шумът, излъчван от
строителната техника.
По време на експлоатацията
При пресичане на жп трасето с пътища (от републиканската и общинската пътни
мрежи), може да се очаква кумулативно въздействие върху близо разположени обекти с
нормиран шумов режим, от наслагването на шума, излъчван от двата транспортни
потока – релсов и автомобилен. Съществуващите понастоящем прелези се заменят с
надлези, чието местоположение е посочено в проекта.
В участъка на Компонент 4 са предвидени два надлеза на територията на
населени места: при с. Маноле (км 21+850) и с. Белозем (км 32+000) - пресичане с
улици в селата. Шумовата характеристика на релсовия транспорт, през нощния период,
в населените места, е 63.8 dBA, която е значително по- висока от тази на автомобилния
транспорт по съответните улици на двете села. При тези условия не се очаква
кумулативен ефект върху жилищните терени, в близост до надлезите, тъй като
определящ е шумът от жп.транспорта.
В участъка на Компонент 5 е предвиден един надлез на територията на с.
Михайлово (км 85+083) - пресичане с общински път SZR 1190 на територията на
селото. Няма данни за транспортното натоварване на общинския път. В най- общия
случай, шумовата характеристика на транспортните потоци, за общински пътища е до
около 60 dBA, за дневен период и до около 50 dBA, за нощен период, при средна
скорост на движение 50 км/ч. Шумовата характеристика на релсовия транспорт, през
нощния период, в населените места, е 63.8 dBA, която е значително по- висока от тази
на автомобилния транспорт по общинския път. При тези условия не се очаква
кумулативен ефект върху жилищните терени, в непосредствена близост до надлеза, тъй
като определящ е шумът от жп транспорта. За жилищните терени, разположени
непосредствено до общинския път, след надлеза, може да се очаква незначителен
кумулативен ефект (до 0.5 dBA) от наслагването на шума от двата източника (
успоредни един спрямо друг) като определящ е шумът от релсовия транспорт.
Население и човешко здраве
Основната част от ИП ще се реализира в границите на обхвата на
съществуващото трасе. Реално засягане на нови територии и площи ще се извърши при
реализацията на компонент 5 и 6, където ще се изгради байпасна връзка (гр. Чирпан) и
нов мост на р. Тунджа. Ето защо не се очаква комбиниран ефект по време на
строителството и експлоатацията на компонентите на инвестиционното предложение
за „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“.
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♦ Въздействие на инвестиционното предложение върху климата
(например естеството и степента на емисиите на парникови газове) и
уязвимостта на инвестиционното предложение спрямо изменението на
климата
Емисии на парникови газове
Емисии на парникови газове при строителството
Площта, върху която ще се извършват строителните изкопни и насипни работи,
както и за подмяна на баластова призма в участъците на рехабилитация и модернизация
на железния път ще бъде източник основно на прах, както и на емисии от изгорелите
газове на двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на използваната техника - въглеродни и
азотни оксиди, леснолетливи органични съединения, амоняк, сажди (ФПЧ 10 ) и
сравнително малки количества устойчиви органични замърсители.
Те се изпускат директно в атмосферния въздух от ДВГ и за да се намалят
вредните емисии по време на строителството трябва да се използват строителни
машини, покриващи изискванията на Наредба № 10/2004, хармонизирана с Директива
2002/88/EC, допълваща Директива 97/68 – мерки за намаление на газообразни и
прахови замърсители от двигателите с вътрешно горене, инсталирани на извънпътни и
строителни машини.
Определеното еквивалентно на въглероден диоксид количество парникови
газове при извършване на транспортни дейности, свързани с изграждането на оптичен
кабел по линията Пловдив – Бургас е около 47 тона.
Определеното еквивалентно на въглероден диоксид количество парникови
газове при извършване на транспортни дейности, свързани с изграждане на
надлези/подлез за железопътния участък Пловдив-Бургас е 157 тона.
Определеното еквивалентно на въглероден диоксид количество парникови
газове при извършване на транспортни дейности, свързани с рехабилитацията на
железопътен участък Скутаре - Оризово е около 911 тона.
Определеното еквивалентно на въглероден диоксид количество парникови
газове при извършване на транспортни дейности, свързани с модернизацията на
железопътен участък Оризово-Михайлово е около 1 578 тона.
Определеното еквивалентно на въглероден диоксид количество парникови
газове при извършване на транспортни дейности, свързани с модернизацията на
железопътен участък Ямбол – Зимница, при гара Завой е около105 тона.
Определеното еквивалентно на въглероден диоксид количество парникови
газове при извършване на транспортни дейности, свързани с реконструкцията на
стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите
Зимница и Стралджа е около 245 тона.
Определеното еквивалентно на въглероден диоксид количество парникови
газове при извършване на транспортни дейности, свързани с рехабилитацията на
железопътна отсечка Стралджа-Церковски е около 70 тона.
Основни проблеми, свързани с изменението на климата, които биха
повлияли на инвестиционното предложение:
•
топлинни вълни;
•
проливни валежи и наводнения;
•
бури и силни ветрове;
•
студове;
•
щети при снеготопене.
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В допълнение се разглеждат и други природни рискове като: горски/полски
пожари, земетресения.
Местоположението на проекта „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив Бургас, фаза 2“ попада в областта на преходно-континенталната климатична зона и
черноморската климатична зона. Преходно-континенталната климатична зона, в
зависимост от климатичните особености, попада в умерените континентални и
континентално-средиземноморски климатични зони. Климатът в тази преходна зона е
повлиян както от географското положение на прехода между две климатични зони, така
и от континенталните въздушни маси на умерените ширини и въздушните маси,
идващи от Средиземно море и Егейско море.
Повечето от елементите на железопътната инфраструктура са пряко изложени на
въздействието на факторите на околната среда. Това обстоятелство ги прави
потенциално уязвими от гледна точка на общите природни процеси, включително
климатичните процеси, техния режим и нивото на крайност. Типичните средни
стойности на компонентите на околната среда, географското разположение на проекта
и особеностите на времето са фактори, които значително влияят върху проектирането,
изграждането, експлоатацията и поддръжката на железопътната инфраструктура.
Проектът, както и железопътната инфраструктура като цяло, могат да бъдат
повлияни от промените в температурата на въздуха.
Метеорологичните събития, които могат да нарушат трафика и да
компрометират безопасността в железопътния транспорт, включват напр. дъждовни
бури и последвалите от тях наводнения, горещи вълни, замръзване, снеговалеж, силни
ветрове, гръмотевици и покачващи се морски нива.
Железопътният транспорт е особено уязвим от смущения в обслужването, тъй
като има няколко алтернативни маршрута. Ето защо един единствен инцидент може да
засегне много влакове, а прекъсванията може да отнеме много време, за да се
отстранят.
Очаква се силните ветрове да са по-често срещани при промяната на климата и
така дърветата да попаднат под силни ветрове. Увеличаването на вероятността
дърветата да попаднат на железопътни линии или на въздушни линии би довело до
увреждане на железопътния транспорт и енергийните доставки.
От друга страна, изменението на климата има и положителни последици за
железопътния транспорт. Все по-умерените зими се очаква да намалят вероятността за
повреда на замръзване на железниците.
По-високите летни температури могат да увеличат изкривяването на трасето.
Термичното разширение може да причини пренарязване на въздушните линии при
горещо време и устройствата за безопасност може да прегреят. Очаква се честотата на
гръмотевиците да се увеличи до известна степен с изменението на климата.
Гръмотевиците могат да прекъснат електрическото захранване на железопътния
транспорт и да причини неизправности в системите за сигнализация по пътищата и
устройствата за безопасност.
В краткосрочен план не се очаква драстично въздействие от изменението на
климата върху транспортната система и върху нивото на нейната икономическа
ефективност. Въздействието върху железопътната инфраструктура ще се изразява
основно в повишени разходи за поддръжка и строителство на инфраструктура в
резултат от очакваното повишение на топлинния стрес върху пътната и железопътна
инфраструктура.
По отношение на промените в температурният режим мерките, които могат да се
предприемат са заложени още при проектирането на разглежданите компоненти на
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инвестиционното предложение. Техническите съоръжения и железопътната мрежа като
цяло са проектирани да издържат на температурно въздействие.
За предпазване на негативните последствия от появата на екстремните
метеорологични явление като силни ветрове и бури се препоръчва изграждане на
защитни пояси от подходящи дървета и растителност, която да е устойчива на тези
явление и е непретенциозна по отношение на почвата. Това се съпътства и от
допълнителни мерки за поддържане на защитния лесопояс в добро състояние. По
отношение на силните ветрове друга предпазна мярка е отсичане на дървета в рискови
зони и обезлесяване около железопътната линия.
По отношение на наводненията е необходимо да се изпълняват заложените
мерки в Плановете за управление на риска – надеждните прогнози за риска от
наводнения са от основно значение при планиране и проектиране на железопътната
инфраструктура.
Използвани технологии и вещества
Технологията за строителство на железопътни линии и железопътна
инфраструктура е регламентирана в Наредба № 55/29.01.2004 г. за проектиране и
строителство на железопътни линии, железопътни гари и други обекти и съоръжения от
железопътната инфраструктура, както и на железопътни прелези.
Проектите за отделните Компоненти съобразяват утвърдена технология за
изграждане на железопътни линии и железопътна инфраструктура. Не са проучвани и
разглеждани от Възложителя и Проектанта други алтернативи за технологии.
9. План за изпълнение на мерките предвидени да предотвратят, намалят
или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху
околната среда
План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 7 от ЗООС
№
Мерки
Период на
Резултати от
по
изпълнение
изпълнението
ред
Атмосферен въздух
1.
Контрол върху извънгабаритно товарене
Строителство
Намаляване на
на ППС с насипни инертни материали,
допълнителното
земна маса и материал от баластова призма
натоварване с прах
2.
Използване на затворени или покрити с
Строителство
Намаляване на
платнища транспортни средства при
допълнителното
транспорт на земна маса и материал от
натоварване с прах
баластова призма
3.
При използване на открити транспортни
Строителство
Намаляване на
средства за насипни материали (като
допълнителното
транспортни ленти) – те трябва да се
натоварване с прах
затварят или капсуловат
4.
Местата за товарене и разтоварване на
Строителство
Намаляване на
открито да се навлажняват, доколкото това
допълнителното
не пречи на последващата обработка на
натоварване с прах
материалите и не влошава качествата им
5.
Оросяване на транспортните пътища в
Строителство
Намаляване на
обхвата на пресичаните населени места
допълнителното
при много сухо и топло време
натоварване с прах
Води
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6.

Получаване на Разрешителни за ползване
на воден обект за изграждане на мостовете
по смисъла на чл.46, ал.1, буква „б“ (б)
линейна инфраструктура, пресичаща
водни обекти - аквадукти, мостове,
преносни мрежи и проводи) от ЗВ

Проектиране

Спазване на
нормативната база по
използване и опазване
на водите

7.

При проектиране на трасето и
съоръженията към него да се спазват
забраните и ограничения за извършване на
дейности, които могат да доведат до пряко
или непряко отвеждане на опасни и вредни
вещества в подземните води,
регламентирани в Наредба № 3/2000 г. за
СОЗ

Проектиране и
експлоатация

Спазване на
нормативната база по
опазване на водите

8.

Да се има предвид изискванията на чл. 125
от ЗВ, че включването на нови количества
отпадъчни води, следва да се съобрази с
капацитета и ефективността на
съществуващата канализационна система

Проектиране

Спазване на
нормативната база

9.

Да се сключат договори с лицензирани
фирми за почистване на водоплътни
изгребни ями

Проектиране

Спазване на
нормативната база

10.

Да се получи разрешително за заустване на
дренираните от тунела подземни води (при
наличие на такива), а при необходимост от
използването им – разрешително за
водовземане

Проектиране

Спазване на
нормативната база по
използване и опазване
на водите

11.

Да не се използват строителни материали,
съдържащи приоритетни и вредни
вещества, както и да се осигури спазване
на забраните на чл.118а от Закона за
водите от замърсяване по отношение на
приоритетните вещества. Да се спазват
изискванията на чл. 134 и чл. 143 от Закона
за водите

Проектиране и
строителство

Опазване на почвите и
водите

12.

При проектирането на мостовете следва да
се спазват изискванията на чл.143, ал.1 от
ЗВ, за защита от вредното въздействие на
водите като не се допускат дейности с
които се нарушава естественото състояние
и проводимостта на речните легла,
бреговете на реките и крайбрежните
заливаеми ивици

Проектиране и
строителство

Спазване на
нормативната база по
ограничаване вредното
въздействие на водите

13.

Използване на изправна строителна
техника

Строителство

Опазване на водите

14.

Да не се извършват дейности, които могат

Строителство

Опазване на водите

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД
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да доведат до пряко и непряко отвеждане
на замърсители в подземните води
15.

Да не се извършва складиране, депониране
и третиране на отпадъци, миенето и
обслужването на транспортни средстваи
техника и изхвърлянето на отпадъци в
крайбрежните заливаеми ивици и
прилежащите земи на водохранилища
съгласно чл.134 т.т. 1, 3, 4 и 6 от ЗВ

Строителство

Опазване на водите

16.

Да се осигурят химични тоалетни за
персонала, когато изпълняват строителни
дейности извън района на съществуващите
гари/спирки

Строителство

Опазване на водите

17.

Заустванията на канализацията, събираща
дъждовните води от трасето на линията в
участъците преминаващи през СОЗ на
водоизточници да се ситуират извън тези
зони

Проектиране

Опазване на водите

18.

Стриктно да се спазват изискванията за
забрани и ограничения за употреба на
препарати за растителна защита
използвани по трасето на линията
попадащо в СОЗ на водоизточниците

Експлоатация

Опазване на водите

19.

При ремонта на гарите, включени в ИП, да
се включи и ремонт на санитарните възли

Проектиране

Опазване на водите

20.

При пресичане на РЗПРН да се имат
предвид мерките заложени в ПУРН,
свързани със защитата от вредното
въздействие на водите, в т.ч. и почистване
на речни участъци и дерета в участъците
на премостването им от съоръжения на ИП
за преминаване на високата въла

Експлоатация

Опазване от вредното
влияние на водите

Строителство

Спазване на
нормативната база по
използване и опазване
на земните недра

Строителство

Опазване на хумусния
слой. Използване на
хумуса при
рекултивационните
дейности на нарушени
терени.
Възстановяване на
нарушени терени

Земни недра
21.

Спазване на утвърдените проекти в част
„Земни работи“
Почви

22.

23.

Отнемане и съхраняване на хумуса при
условията регламентирани със Закона за
почвите и използването му за
рекултивация, съгласно изискванията на
Наредба № 26 за рекултивация на
нарушени терени.
Рекултивацията
на
изведените
от
експлоатация обекти по Компонент 6 да се

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД

Закриване и
рекултивация
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24.

изпълнява в съответствие с изискванията
на ”Наредба № 26/02.12.1996 г. за
рекултивация на нарушени терени,
подобряване на слабо продуктивни земи,
отнемане и оползотворяване на хумусния
слой (обн. ДВ, бр. 89/22.10.1996 г., посл.
изм. ДВ бр. 22/2002 г.)”
Биоразнообразие
Строителните дейности да се ограничават
в обхвата на жп линията и строителните
площадки

Строителство

25.

По време на строителството движението
на транспортната техника да се
осъществява по определени маркирани
маршрути. Да не се допуска движение на
техника извън пътищата и подходите към
строителните площадки

Строителство

26.

Да не се допуска изсичане на дървета и
храсти извън обхвата на жп линията

Строителство

27.

При залесяването по Компонент 3 и при
рекултивацията по Компонент 6 да не се
използват инвазивни или потенциално
инвазивни видове - Ailanthus altissima,
Robinia pseudoacatia, Lonicera tatarica,
Caragana
arborescens,
Elaeagnus
angustifolia,
Spiraea
thunbergii,
Symphoricarpos spp. (Symphoria spp.),
Forsythia suspensa, Amorpha fruticosa, Acer
negundo, Fallopia japonica, Gleditsia
triacanthos, Pueraria lobata, Phytolacca
americana и др.
Проектиране и полагане на два нови
прохода за животни (правоъгълни със
сечение поне 50/50 см) при км 51+000 и км
51+550 (Компонент 5)

Строителство и
рекултивация

Трасето на жп линията в обхвата на
Компонент 5 от км 50+700 до км 52+100 да
се огради двустранно с телена/оградна
мрежа с височина минимум 4 м от кота
релса
Разчистването на дървесно-храстовата
растителност при пресичането на горски
участъци по Компонент 5 да става извън
размножителния период на птиците (от 15

Проектиране,
строителство и
експлоатация

28.

29.

30.

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД

Проектиране и
строителство

Строителство

Предотвратяване
унищожаване/уврежда
не на прилежащи
растителни съобщества
Предотвратяване на
допълнителното
унищожаване на
растителност и
местообитания в
зоните на движение на
техниката
Запазване от
унищожаване/
увреждане на
местообитания
Намаляване на риска от
поява на инвазивни
видове и запазване на
настоящия видов
състав на сухоземните
безгръбначни
съобщества.
Запазване характера на
растителността в
съседните терени, вкл.
в ЗЗ „Река Тунджа 1”
Предотвратяване на
възможността от
предизвикване на
бариерен ефект при
експлоатацията на
Компонент 5
Предотвратяване риска
от смъртност при
сблъсък с жп
транспорта за видове
птици
Предотвратяване
унищожаване на гнезда
с яйца/малки или
изоставянето им
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март до 30 юни).

следствие
безпокойство
Намаляване на риска от
смъртност и
увредената площ на
потенциални
местообитания на
водни безгръбначни и
риби, вкл. такива,
предмет на опазване в
ЗЗ „Река Стряма“,
„Река Мартинка” и
„Река Тунджа 1”
Опазване на съседни
местообитания;
Предотвратяване на
замърсяването на
почви и растителност

31.

При
строителните
дейности
по
Компоненти 4, 5 и 6, при работа в речните
течения на реките Стряма, Омуровска и
Тунджа, течението на реките да бъде
предпазено
от
повишаване
на
турбидността (мътността) посредством
инсталиране на т.н. екрани за тиня
(turbidity
curtains)
или
подходящи
строителни технологии

Строителство

32.

Прилагане на ефективни мерки за
намаляване на праха в целия строителен
период, особено при транспортни
дейности по пътища (без настилка) и
недопускане на замърсяване на пътищата с
масла, гориво и опасни химични вещества
Да се спазват правилата за
противопожарна безопасност и да не се
опожарява растителност
Отпадъци

Строителство

Строителство

Предотвратяване
унищожаване на
местообитания

Да се разработи План за управление на
строителни отпадъци (ПУСО), в
съответствие с чл. 11, ал. 1 на ЗУО в
обхват и съдържание, определени с
наредбата за управление на строителните
отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали.
Третирането на строителните отпадъци да
се извършва съгласно одобрен ПУСО,
включен в обхвата на инвестиционните
проекти по глава VIII от ЗУТ, одобрен по
реда на чл. 11, ал. 7 от ЗУО. Съгласно чл.
11. ал. 2, ПУСО се одобрява от кмета на
общината или оправомощено от него
длъжностно лице по искане на
възложителя на строежа след влизането в
сила на разрешението за строеж и преди
откриването на строителната площадка
и/или преди започването на дейностите по
изграждане или премахване на обект.
Също така, съгласно чл. 11, ал. 7, за
строежи, разположени на територията на
повече от една община, ПУСО се
одобряват от кметовете на съответните
общини или от оправомощени от тях
длъжностни лица за частта от строежа,
която се изпълнява в териториалния

Преди началото
на строителните
дейности на
съответен
компонент

Управление на
отпадъците в
съответствие със ЗУО
и изискванията на
нормативната уредба
по управление на
отпадъците

33.

34.

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

обхват на съответната община
Площадките за временно съхранение на
строителни материали и отпадъци да бъдат
разположени в границите на обхвата на жп
линията в отчуждената полоса, където има
достатъчно площи.
Преди началото на строителството за
всеки компонент, местоположението на
временните площадки за съхранение на
земни маси, които ще се използват на
обекта и площадки за изкопани земни
маси, които не отговарят на проектните
спецификации за влагане в строежа, да се
съгласува със съответната общинска
администрация, на чиято територия е
съответната площадка, в съответствие с чл.
19, ал. 1 от ЗУО
Образуваните опасни отпадъци да се
събират разделно и да се съхраняват на
площадки с уплътнен изолационен
материал до предаването им за третиране,
съгласно изискванията на ЗУО и
подзаконовите нормативни актове по
неговото прилагане
Строителните отпадъци да се третират и
транспортират от възложителя на строежа,
от собственика на строителни отпадъци
или от друго лице, отговарящо на
изискванията на чл. 35 от Закона за
управление на отпадъците въз основа на
писмен договор
Да се използват технически изправни
транспортни средства за транспортиране
на опасни и производствени отпадъци на
територията на строителните площадки,
както и извън тях. Транспортиране на
опасни отпадъци да се извършва само в
затворени метални контейнери/варели.
Използване на технически изправни
строителни машини
След приключване на строителните работи
на дадени строителни площадки местата за
временно складиране на инертни
материали и строителни отпадъци,
своевременно да се почистват, като
отпадъците се транспортират на
отредените за третиране на строителни
отпадъци места в съответствие със ЗУО.
Да се извърши рекултивиране на местата,

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД

Строителство

Управление на
отпадъците в
съответствие със ЗУО.

Преди началото
на строителните
дейности

Управление на
отпадъците в
съответствие със ЗУО.

Строителство,
закриване и
рекултивация

Събиране и
съхраняване на
отпадъците в
съответствие с
изискванията на
нормативната уредба
по управление на
отпадъците
Управление на
отпадъците в
съответствие със ЗУО
и подзаконовите
нормативни актове по
неговото прилагане

Строителство,
закриване и
рекултивация

Строителство,
закриване и
рекултивация

Опазване на почви и
води

Строителство,
закриване и
рекултивация

Опазване на почви и
въздух. Възстановяване
на нарушените терени
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41.

42.

43.

44

като се използва съхранявания хумус
Отпадъчните при аварийна подмяна
петролни масла да се събират по начин,
който позволява тяхното регенериране – в
затворени съдове, които са химически
устойчиви, не допускат разливане или
изтичане, маркирани са и се съхраняват на
закрито
В случаите на аварийно изпускане на
масла или други замърсители е
необходимо незабавно да се отстранят
замърсените земни маси и да се
транспортират до площадка за отпадъци,
притежаваща документ по чл. 35 от ЗУО за
този вид отпадъци
Организацията по поддържането и
експлоатацията на железопътната
инфраструктура (НКЖИ), както и
почистването от отпадъци покрай
железопътното трасе и съоръжения и
обслужващи зони, своевременно да събира
отпадъците и ги третира самостоятелно
и/или ги предоставя за събиране,
транспортиране и третиране на лица, които
имат право да извършват тези дейности в
съответствие със ЗУО
Организацията по поддържането и
експлоатацията на железопътната
инфраструктура да събира разделно
изхвърляните опаковки
Опасни вещества

45.

Употребата на опасни вещества (горива и
масла) да се извършва в съответствие с
мерките за предотвратяване на аварии,
изпускане или разливи и за контрол на
експозицията, определени със съответния
нормативен/административен акт, в
Информационните листове за безопасност
и инструкциите за безопасна употреба
Шум

46.

Изготвяне на технически проекти за
шумозащитни екрани – стени, между жп
линията (вкл. жп гарите) и близките до нея
обекти на въздействие:
с. Маноле, с. Рогош, с. Белозем, с.
Оризово, с. Черна Гора, с. Михайлово, с.
Зимница
Използваните машини и съоръжения да
отговарят на изискванията на Наредба за

47.

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД

Строителство,
закриване и
рекултивация

Опазване на почви и
води

Строителство,
закриване и
рекултивация

Опазване на почви и
води

Експлоатация

Предотвратяване на
разпиляване и
замърсяване
пространствата покрай
железопътната линия
Управление на
отпадъците в
съответствие със ЗУО

Експлоатация

Възможност за
рециклиране

Строителство,
закриване и
рекултивация

Опазване на околната
среда и човешкото
здраве от
въздействието на
опасни химични
вещества и смеси

Проектиране

Ограничаване на
шумовото въздействие,
за постигане на
граничните стойности
за шум

Строителство

Смекчаване на
шумовото въздействие
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48.

49.

съществените изисквания и оценяване на
съответствието на машините и
съоръженията, които работят на открито
по отношение на шума, излъчван от тях
във въздуха (ДВ, бр. 11/2004 г.)
В участъците от трасето през и покрай
разглежданите обекти на въздействие,
строителната дейност да се извършва само
през дневния период, при добра
организация
Да не се допуска работа на строителната
техника на празен ход

върху строителната
площадка и близките
до нея зони с нормиран
шумов режим

Строителство

Строителство

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Обслужващия строителството
автомобилен транспорт да се движи по
съгласувани със съответните общини
трасета и да спазва приетите ограничения
за скорост на движение през населени
места
Изграждане на проектираните
шумозащитни съоръжения, между трасето
на жп линията и обектите на въздействие,
в съответствие с изготвените технически
проекти
Да се изготви План за собствен
мониторинг

Строителство

Строителство
Преди начало на
строителните
дейности

Смекчаване на
шумовото въздействие
върху близките зони с
нормиран шумов
режим
Смекчаване на
шумовото въздействие
върху строителната
площадка и близките
до нея зони с нормиран
шумов режим
Смекчаване на
шумовото въздействие
върху близките до
трасето зони с
нормиран шумов
режим
Ограничаване на
шумовото въздействие
за постигане на
граничните стойности
за шум
Наблюдение и контрол
на въздействията върху
околната среда и
здравето на хората

Ландшафт
Рекултивацията на изведеното от
експлоатация жп трасе по Компонент 6 да
се изпълнява в съответствие с
изискванията на „Наредба № 26/02.12.1996
г. за рекултивация на нарушени терени,
подобряване на слабо продуктивни земи,
отнемане и оползотворяване на хумусния
слой (обн. ДВ, бр. 89/22.10.1996 г., посл.
изм. ДВ бр. 22/2002 г.)”
Културно наследство
Предварителни археологически
проучвания – издирване на археологически
обекти (за компонент 2)

Закриване и
рекултивация

Приемливо
ландшафтно оформяне
на нарушените терени

Преди началото
на строителните
дейности

Спасителни разкопки (за компоненти 5 и

Преди началото

Локализиране на
видимите на терена
археологически обекти
и изясняване в каква
степен ще бъде
застрашена тяхната
цялост
Проучване и
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56.

57.

58.

59.

6). В случай че бъдат установени
археологически обекти при
предварителните проучвания или
наблюдението – и при останалите
компоненти
Археологическо наблюдение по цялата
дължина на участъка (за всички
компоненти)
Археологическо наблюдение в границите
на три археологически обекта (за
компонент 5)
Здравно - хигиенни аспекти
Да бъдат определени хигиенно-защитните
зони, местоположението и въвеждането в
експлоатация на всички източници на
нейонизиращи лъчения (базови станции
към Компонент 1 – „Проектиране и
изграждане на системи за сигнализация и
телекомуникация“) и да бъдат съгласувани
по съответния ред съгласно Наредба № 9
за пределно допустими нива на
електромагнитни полета в населени
територии и определяне на хигиеннозащитни зони около излъчващи обекти
Редовно да се извършват периодичните
медицински прегледи чрез сключен
договор със СТМ.

на строителните
дейности

документиране на
културните пластове и
археологически
структури

По време на
строителните
дейности

За да не се допусне
разрушаването на
неизвестни
археологически обекти
или структури
За да не се допусне
разрушаването на
археологически
структури

По време на
строителните
дейности
Проектиране и
експлоатация

Осигуряване на
здравословни и
безопасни условия в
работната и околната
жилищна среда

Строителство

Намаляване на
отрицателните
професионални
въздействия
Намаляване на
отрицателните
професионални
въздействия
Понижаване на
здравния риск в
работна среда
Понижаване на
здравния риск в
работната и околната
жилищна среда
Осигуряване на
здравословни и
безопасни условия на
труд
Намаляване на
трудовия травматизъм

Работниците да бъдат снабдени с лични
предпазни средства – антифони. Да се
извършва контрол върху годността им и
правилното им използване.
Работниците да бъдат снабдени с
подходящо за сезона работно облекло.

Строителство

62.

Използване на нови, високо ефективни и
надеждни машини за строителство на жп
линии.

Строителство

63.

Осигуряване на работниците на
разхладителни и топли напитки през
горещите и съответно през студените
периоди на годината;
Разработване и внедряване на режим на
труд и почивка по време на работа.

Строителство

60.

61.

64.
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План за собствен мониторинг
След изграждане на шумозащитните екрани и въвеждане на жп линията в
експлоатация, да се проведат измервания на нивото на шума на границата на найблизките до жп линията терени с нормиран шумов режим, през трите периода от
денонощието (дневен, вечерен и нощен). Измерваният параметър е еквивалентното
ниво на шум в dBA. Препоръчва се измерванията за всеки период, да се извършват по
време на максимално натоварване, съгласно графика на движение на влаковите
композиции, с продължителност – според изискванията на нормативните документи.
10. Описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на
инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве,
произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение на риск от големи
аварии и/или бедствия, които са от значение за него
Местоположението на проекта „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив Бургас, фаза 2“ попада в областта на преходно-континенталната климатична зона и
черноморската климатична зона. Преходно-континенталната климатична зона, в
зависимост от климатичните особености, попада в умерените континентални и
континентално-средиземноморски климатични зони. Климатът в тази преходна зона е
повлиян както от географското положение на прехода между две климатични зони, така
и от континенталните въздушни маси на умерените ширини и въздушните маси,
идващи от Средиземно море и Егейско море.
Повечето от елементите на железопътната инфраструктура са пряко изложени на
въздействието на факторите на околната среда. Това обстоятелство ги прави
потенциално уязвими от гледна точка на общите природни процеси, включително
климатичните процеси, техния режим и нивото на крайност. Типичните средни
стойности на компонентите на околната среда, географското разположение на проекта
и особеностите на времето са фактори, които значително влияят върху проектирането,
изграждането, експлоатацията и поддръжката на железопътната инфраструктура.
Проектът, както и железопътната инфраструктура като цяло, могат да бъдат
повлияни от промените в температурата на въздуха.
Метеорологичните събития, които могат да нарушат трафика и да
компрометират безопасността в железопътния транспорт, включват напр. дъждовни
бури и последвалите от тях наводнения, горещи вълни, замръзване, снеговалеж, силни
ветрове, гръмотевици и покачващи се морски нива.
Железопътният транспорт е особено уязвим от смущения в обслужването, тъй
като има няколко алтернативни маршрута. Ето защо един единствен инцидент може да
засегне много влакове, а прекъсванията може да отнеме много време, за да се
отстранят.
Очаква се силните ветрове да са по-често срещани при промяната на климата и
така дърветата да попаднат под силни ветрове. Увеличаването на вероятността
дърветата да попаднат на железопътни линии или на въздушни линии би довело до
увреждане на железопътния транспорт и енергийните доставки.
От друга страна, изменението на климата има и положителни последици за
железопътния транспорт. Все по-умерените зими се очаква да намалят вероятността за
повреда на замръзване на железниците.
По-високите летни температури могат да увеличат изкривяването на трасето.
Термичното разширение може да причини пренарязване на въздушните линии при
горещо време и устройствата за безопасност може да прегреят. Очаква се честотата на
гръмотевиците да се увеличи до известна степен с изменението на климата.
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Гръмотевиците могат да прекъснат електрическото захранване на железопътния
транспорт и да причини неизправности в системите за сигнализация по пътищата и
устройствата за безопасност.
Основни проблеми, свързани с изменението на климата
•
топлинни вълни (включително въздействие върху човешкото здраве,
увреждане на културите, горски пожари и др.);
•
проливни валежи и наводнения;
•
бури и силни ветрове (включително повреда на инфраструктура, сгради,
култури и гори);
•
студове;
•
земетресение.
11. Заключение, в съответствие с чл. 83, ал. 5 от Закона за опазване на
околната среда
В Доклада за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно
предложение за „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ е
представено инвестиционното предложение по компоненти: Компонент 1:
„Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникация по
железопътната линия Пловдив - Бургас“; Компонент 2: „Премахване на прелези и
изграждане на надлези/подлез за железопътния участък Пловдив – Бургас“; Компонент
3: „Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград - Айтос”; Компонент 4:
„Рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово”; Компонент 5
„Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово”; Компонент 6:
„Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница, при гара Завой“; Компонент
7: „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на
контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“ и Компонент 8: „Рехабилитация на
железопътна отсечка Стралджа – Церковски“. Представена е същността на
инвестиционното предложение и очакваните резултати от оценка на въздействията
върху компонентите и факторите на околната среда и здравето на хората в резултат от
реализацията на инвестиционния проект за обект „Рехабилитация на железопътната
линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ в следните аспекти:
• Състояние на компонентите и факторите на околната среда и прогноза за
въздействие при реализация на инвестиционното предложение;
• Изпълнение и съответствие с действащите нормативни документи в страната;
• Извършена е оценка на въздействието върху атмосферния въздух при при
строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение;
• Извършена е оценка на въздействието върху повърхностните и подземните
води в резултат от строителството и експлоатацията на отделните
компоненти, в т.ч. и върху пресичане на повърхностни водни обекти;
• Извършена е оценка на очакваните нарушения и замърсявания на земите и
почвите в резултат на строителството на отделните компоненти на
инвестиционното предложение;
• Извършена е оценка на въздействието върху биоразнообразието, в резултат от
реализацията на инвестиционното предложение;
• Представен е анализ и сравнителна оценка на здравния статус на населението
от засегнатите общини със средните показатели за страната и други райони в
страната.

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД

165

Нетехническо резюме на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за

„Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2”

Независимите експерти, изработили оценката, са запознати с писмените
становища представени от компетентните органи и други специализирани
ведомства/организации и същите са взети предвид в процеса на разработване на
Доклада за ОВОС;
Въз основа на извършените анализи, прогнози и оценки независимите експерти
са предложили мерки, които да гарантират експлоатацията на компонентите на
железопътната линия Пловдив-Бургас и строителните дейности да бъдат изпълнявани в
съответствие с най-добрите налични практики и да минимизират отрицателните
въздействия до нива, предвидени в нормативните документи на страната и ЕС.
Въздействието на емитираните замърсители по време на строителството и
експлоатацията върху компонентите на околната среда може да се класифицира като
незначително, краткосрочно за периода на строителство, постоянно при експлоатация,
пряко и обратимо, с малък териториален обхват, с незначителен кумулативен ефект, в
съответствие с приетите национални и европейски нормативни изисквания и не
предполага негативни въздействия върху здравето на хората, компонентите и
факторите на околната среда.
Строителството и експлоатацията на компонентите на железопътната линия
Пловдив-Бургас ще окаже незначително въздействие върху целостта и структурата на
засегнатите защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, както и върху
природните местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в тях,
при изпълнение на препоръчаните мерки и условия. Инвестиционното предложение е
съвместимо с предмета и целите на опазване на защитени зони: BG0000578 „Река
Марица“; BG0000444 „Река Пясъчник“; BG0000429 „Река Стряма“; BG0000443
„Омуровска река“; BG0000442 „Река Мартинка“; BG0000425 „Река Съзлийка“;
BG0000418 „Керменски възвишения“; BG0000192 „Река Тунджа 1“; BG0000205
„Стралджа“ и BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна и BG0002028 „Комплекс Стралджа“ за опазване на дивите
птиците.
В заключение, ръководейки се от принципите за предотвратяване на риска за
човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие съобразно действащите в
страната норми за качество на околната среда считаме, че предвидените в
инвестиционното предложение дейности отговарят на нормативните изисквания на
българското и европейското законодателство по околна среда. В тази връзка не се
очаква значително негативно въздействие върху компонентите и факторите на околната
среда и здравето на хората, както на територията на железопътното трасе и в близост до
него, така и в трансграничен контекст.
На основа на анализа и оценката на инвестиционно предложение за
„Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“, проведените
огледи, проучвания, изследвания, изчисления и направената прогнозна оценка за
въздействие на обекта върху компонентите и факторите на околната среда и здравето
на хората и в съответствие със законодателството по околна среда, включително
направените заключения в ДОСВ, авторите на Доклада за ОВОС предлагат на
уважаемия Висш Екологичен Експертен Съвет към МОСВ да одобри осъществяването
на инвестиционното предложение за „Рехабилитация на железопътната линия
Пловдив-Бургас, Фаза 2“, по компоненти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
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Списък на приложенията:
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4

Приложение № 5

Писма на МОСВ, изх. № ОВОС-74 и № ОВОС51/15.11.2017 г. и № ОВОС-83/10.01.2018 г.
Писмо на МОСВ изх. № ОВОС-83/12.02.2018 г.
Писмо на МЗ изх. № 92-6 от 16.02.2018 г.
Гугъл карта с местоположение и точни отстояния от жп
трасето на отделните компоненти до най-близко
разположените жилищни зони и други зони и обекти,
подлежащи на здравна защита по смисъла на §1, т. 3 от
Допълнителните разпоредби на НУРИОВОС
Ситуации с местоположение/ситуация на проектните
трасета на отделните компоненти на инвестиционното
предложение за „Рехабилитация на железопътната линия
Пловдив - Бургас, Фаза 2“

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД

167

