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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Уведомяваме Ви, че Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на р. Дунав-Русе и
Aдминистрацията на река Долен Дунав, Галац А. А, имат следното инвестиционно предложение:
“Подобряване на условията за корабоплаване в общия румънско-български участък на р.
Дунав“
Настоящото Уведомление е изготвено на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията
и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС,
приета с ПМС № 59/2003 г., ДВ бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 3/2018 г.), като
съдържанието на уведомлението е съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 3 от същата Наредба.
Настоящото Уведомление е изготвено и в съответствие с чл. 4 и чл. 10, ал. 1 от Наредба за
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за
ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 3/2018 г.) и съдържа данни
съгласно Приложение № 1 от Наредбата, част Б – за инвестиционни предложения.
Характеристика на инвестиционното предложение:

1.

Резюме на предложението (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в
т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на
производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за
опазване на околната среда (ЗООС)

Двустранните споразумения, подписани от Румъния и Република България, регламентират
отговорността между АФДЖ-Галац, Румъния и ИАППД-Русе, Република България за
поддържане на адекватни навигационни условия от р.км. 845.5 до р. км. 610 и от р. км. 610 до
р.км. 375 на река Дунав. В този сектор на реката през летните и есенни периоди речният поток
намалява значително и някои участъци на плавателния път не изпълняват критериите за
минимална дълбочина (2,5м дълбочина при ниско водно ниво (ENR), ширина на навигационния
канал 180m и 1000m радиус) за осигуряване на подходящи условия на навигацията. Това води до
опасни навигационни условия и икономическа несигурност по този транспортен маршрут.
Причините, довели до тези неблагоприятни условия за корабоплаване, са породени от природни,
морфологични и хидрологични явления. Предвид това са изготвени предварителните проучвания
чрез инструмента PHARE Multi country "Проучване за подобряване на корабоплаването по река
Дунав в България и Румъния", с окончателен доклад от декември 1999 г. (Harris 1999). Това
проучване идентифицира ключови критични точки за навигация в румънско-българския участък
на реката, където препоръките на Дунавската комисия за навигация не са изпълнени.
През 2007г. Министерството на транспорта на Румъния възложи договор „Техническа
помощ за подобряване на навигационните условия по румънския - български Дунавски
съвместен сектор и допълнителни изследвания”, EUROPEAID / 122137 / D / SV / RO,
консорциум, състоящ се от Technum NV, Trapec SA, Tractebel Development Engineering SA,
Compagnie Nationale Du Rhone и Safege. Проучването на изпълнимостта за този договор е
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завършено през 2011 г. без издаване на съответните рарешителни, свързани с влиянието на
проекта върху околната среда.
През 2017г. стартира проект „Техническа помощ и допълнителни изследвания за
преразглеждане и допълване на проучването за осъществимост по отношение на подобряване на
навигационните условия на румъно-българския общ сектор на Дунав - FAST Дунав ”, подписан
между АФДЖ Галац и Halcrow Румъния. Основната цел на проекта е да подобри условията за
речна навигация и да осигури безопасността на корабоплаването по общия сектор на река Дунав,
между Румъния и България, чрез увеличаване на броя на дните (от 280 дни / година до 340 дни /
година), в които условията за навигация са осигурени в съответствие с изискванията на
Дунавската комисия от Будапеща и увеличаване на трафика на транспортирани стоки (с 20%).
Настоящото инвестиционно предложение предвижда следните дейности за подобряване на
навигацията:
→

Драгиране на навигационните канали: Включва както основно драгиране, така и
създаване на нов навигационен фарватер (преместване на плавателния канал) и
поддръжка на драгирането, за да се поддържат минималните изисквания за
корабоплаване относно речните морфологични характеристики.
Драгирането е важна дейност в рамките на инвестиционното предложение поради
двойната му роля, а именно:
удълбочаване на плавателния фарватер до необходимата дълбочина по време на
строителната фаза
поддържане на подходящи условия за плаване по долната част на р. Дунав през
цялата година.
Местата за съхраняване на драгажните маси ще бъдат съгласувани с компетентните
органи на Румъния и Република България.

→

Мека защита на бреговете: това са дейности, които позволяват висока степен на
пропускливост, увеличават грапавостта на речното корито, намалявайки скоростта на
потока и благоприятстват отлагането на седименти, транспортирани от наводнения. Те са
обикновено изградени от дървен материал, естествени влакна и други.

→

Твърда защита на бреговете: това са дейности, които прилагат инженерни решения с
висока якост и издръжливост, които се изработват от стомана, скален материал, бетон,
дървен материал с дорби строителни характеристики. Тези структури допринасят за
намаляване на съдържанието на седименти в речната система и за ограничаването на
неговите морфологични промени.

→

Проходи: Отворени структури, изпълнени в коритото на реката, разположени напречно
на потока. Единият край е прикрепен към брега, а другият край - във водното течение.
Обикновено тези структури са покрити с вода, но могат също така да бъдат частично
изложени на много ниски нива на вода. Тези структури могат да променят локалния
режим на течението, както и да променят режима на потока по цялото напречно сечение
на речния канал.

→

Шеврони: Това са дъгови структури, разположени в коритото на реката без връзка с
брега. Отвореният край на дъгата се ориентира по посока надолу на течението и се
извива нагоре, срещу водния поток. Те могат да бъдат видими при ниски нива на водата,
но са потопени по време на високи потоци. Шевроните спомагат не само насочването и
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контролирането на потока и енергията, което подобрява корабоплаването, но също
създават условия за създаване на водни хабитати. Шевроните са особено полезни за
намаляване на седиментация в речното корито, намалявайки обемите на драгиране, и
подобрява речните местообитания. От друга страна, при необходимост от драгиране с
цел подобряване на главният навигационен канал, утаените седименти могат да се
депозират зад шеврона, формиращ остров.
→

Създаване на нови острови и разширяване на съществуващите: Това са дейности,
които се извършват с цел подобряване на хидроморфологичните условия на района, като
същевременно осигуряват опазването и развитието на речните местообитания и
хабитати.

Предвид мащаба на работата, която трябва да бъде извършена и големия брой критични
точки по отношение на корабоплаването, изпълнението на инвестиционното предложение ще се
осъществи в три етапа:
В първия етап ще се извършват основни и поддържащи драгиращи дейности при всички
критични точки и строителни работи по хидротехнически съоръжения в четири критични точки
(Бекет, Корабия, Белене и Попина).
Във втория етап ще се продължи поддържащото драгиране във всички критични точки,
ще се извършват работи по поддръжката и адаптацията на четирите критични точки, в които са
изградени структури в предишния етап (Бекет, Корабия, Белене и Попина) и хидротехническите
структури ще бъдат построени в четири други критични точки (Вардим, Янтра, Батин и Косуи).
В третия етап ще се продължи поддръжката на драгирането на всички критични точки,
поддръжката и адаптационните работи ще се извършват в критичните точки, в които са
изградени структури в предишните етапи (Бекет, Корабия, Белене, Попина, Вардим, Янтра, Батин
и Косуи) и хидротехнически структури ще бъдат изградени в последните четири критични точки
(Гарла Маре, Салчия, Богдан Сечан и Добрина).
Разделянето на критичните точки в трите етапа е направено с оглед на местните
хидроморфологични условия и трудността на навигационните условия от всяка критична точка.
Предвидено е през целия период на реализация на инвестиционното предложение да се
извършват мониторингови дейности за въздействието на изградените съоръжения върху околната
среда и хидроморфологичните условия, като при необходимост изградените структури могат да
бъдат преконфигурирани.

2.

Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от
други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч.
ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа
инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени
изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив

Инвестиционното предложение обхваща сектора на река Дунав между Железни Врата II и
Кичу-Силистра (между р.км. 863 и р.км. 375), за които е желателно да се осигурят оптималните
условия за плаване. Хидротехническите дейности в рамките на настоящото предложение ще
бъдат извършени в коритото на реката и на брега, в критичните зони за плаване на румънска и
българска територия между р.км. 845.5 и р.км.375
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В навигационния сектор, администриран от румънската страна, са определени три
критични зони, в които са очертани критични точки, както следва:
→

Критична зона 1 от km850 до km818, която включва критични точки Гарла Маре и
Салчия;

→

Критична зона 2 от km786 до km755, която включва критични точки Богдан Сечан и
Добрина;

→

Критична зона 3 от km678 до km625, която включва критичните точки на Бекет и
Корабия.

За навигационния сектор, администриран от българска страна, са определени две
критични зони, в които са очертани критични точки, както следва:
→

Критична зона 4 от km577 до km520, която включва критични точки Белене, Вардим,
Янтра и Батин;

→

Критична зона 5 от km428 до km401, която включва критичните точки Косуи и
Попина.

Съществуващото състояние и предвидените с инвестиционното предложение дейности в
идентифицираните критични точки, са описани по-долу:
Критична точка 1: Гарла Маре – румънски сектор
Намира се на 1км южно от Гарла Маре между р.км. 839 до р.км.837, с дължина над 2 км.
Критичната точка е администрирана от АФДЖ ГАЛАЦ.
В тази част на реката ширината на канала е 750 м в горната част на сектора и достига
1400м ширина в долната част на сектора. Каналът е разделен на 2: главен канал (разположен на
юг от острова, където се намира текущият навигационен канал) и вторичен канал, минаващ
северно от остров Гарла-Маре. Речните брегове са добре озеленени, островът е основно покрит с
дървесна растителност.
В този участък са идентифинирани следните проблеми:
→

Широкият речен канал и свързаните с него по-малки скорости на течението водят до
натрупване на седименти;

→

Разширеният канал води до по-ниски дълбочини за навигация;

→

При ниски потоци (<3 000 м3 / сек) основният фарватер към десния бряг е само 140 м
широк и 2,3 м дълбок.

Предвидените дейности в тази критична точка са разгледани в два варианта (сценария),
като предпочетен за реализация е Вариант 1, предвиждащ:
→

извършване на основно драгиране на съществуващия навигационен фарватер;

→

изграждане на една зона за съхранение на драгираните седименти приблизително
между р.км 840.1 и р.км. 838.0 р.км.

5

Критична точка 2: Салчия– румънски сектор
Намира се на 3 километра южно от Салчия, между р.км. 824 до р.км.820, с дължина над 4
км. Критична точка, администрирана от АФДЖ Галац.
В тази част на реката, каналът се разширява, като ширината е 900м нагоре по течението и
достига до 1400 м надолу по течението. Бреговете са добре озеленени, като е образуван малък
остров близо до южния бряг на реката. При нисък поток в северната половина на канала се
виждат пясъчни натрупвания.
В този участък са идентифинирани следните проблеми:
→

Широкият речен канал и свързаните с него по-малки скорости водят до натрупване на
седименти;

→

Разширеният канал води до по-ниски дълбочини за навигация;

→

При ниски потоци (<3 000 м3 / сек) основният фарватер близо до десния бряг е само
170 м широк и 2.2 м дълбок.

Предвидените дейности в тази критична точка са разгледани в два варианта (сценария),
като предпочетен за реализация е Вариант 1, предвиждащ:
→

Извършване на основно драгиране на съществуващия навигационен фарватер;

→

Изграждане на зони за депозиране на драгиран материал- една по протежението на
румънския бряг приблизително между р.км. 823.2 и р.км. 820.0 и втора по
протежението на българския бряг приблизително между р.км. 823.4 и р.км. 822.0.

Критична точка 3: Богдан Сечан– румънски сектор
Намира се на 3 км източно от Дунавци, на 4 км южно от Видин, между р.км. 786 до р.км.
782, с дължина над 4 км. Критична точка, администрирана от АФДЖ Галац.
В тази участък на реката каналът се разширява по своето продължение - ширината е 800 м
нагоре по течението и достига до 1600 м ширина надолу по течението. Каналът е разделен на две,
като вторият канал минава на запад от голям остров. Главният фарватер е на изток от острова и е
подложен на утаяване на седименти. Речните брегове са добре озеленени, островът е основно
покрит с дървесна растителност.
Нагоре по течението от тази критична точка, на десния бряг на реката, се намира
пристанище Видин. От лявата страна на главния канал има пясъчни натрупвания.
В този участък са идентифинирани следните проблеми:
→

Широкият речен канал и свързаните с него по-малки скорости в главния фарватер
водят до натрупване на седименти;

→

Разширеният канал води до по-ниски дълбочини на водата за навигация;

→

При ниски потоци (<3 000 м3 / сек) основният фарватер отляво на острова е само 140м
широк и 2,3м дълбок.

Предвидените дейности в тази критична точка са разгледани в два варианта (сценария),
като като предпочетен за реализация е Вариант 1. Вариантът предвижда извършване на основно
драгиране на съществуващия навигационен фарватер.
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Критична точка 4: Добрина - румънски сектор
Намира се на 8 км източно от Арчар, между р.км. 762 до р.км. 756, с дължина над 6км.
Критична точка, администрирана от АФДЖ Галац.
В този участък на реката, каналът се разширява по своето продължение - ширината е 750 м
нагоре по течението и достига ширина от 1600 м надолу по течението. Каналът е разделен от два
острова - Добрина и Пиетрису, като при нисък поток на реката в речните канали около островите
се забелязват редица пясъчници. Речните брегове са добре озеленени, островите са покрити
предимно с дървесна растителност.
В миналото главния фарватер е преместен от южния канал (българска страна) към
северния канал (румънска страна) поради утаяване на седименти. Северният канал има поголяма дълбочина, но ширината за навигация е ограничена, въпреки това се предпочита да се
продължи използването на северния канал за навигация.
В този участък са идентифицирани следните проблеми:
→

Широкият канал и свързаните с него по-малки скорости водят до натрупване на
седименти;

→

Ограничената ширина на канала за навигация (мин. ширина) не отговаря на
изискванията;

→

Налична е ерозия на бреговете;

→

При ниски потоци (<3,000 м3 / сек) главният фарватер северно от островите е само
110 м широк и 2,3 м дълбок.

Предвидените дейности в тази критична точка са разгледани в два варианта (сценария),
като като предпочетен за реализация е Вариант 1, предвиждащ:
→

Извършване на основно драгиране на съществуващия навигационен фарватер;

→

Изграждане на две зони за съхранение на драгиран материал- една зона, разположена
в близост до румънския бряг, приблизително между р.км. 759.3 и р.км. 758.5, и една
зона от лявата страна на острова в близост до българския бряг , приблизително между
р.км. 762.2 и р.км. 760.5.

Критична точка 5: Бекет - румънски сектор
Намира се на 8 км южно от Бекет, на 1 км северно от Оряхово; между р.км. 678 и р.км.
673, с дължина над 5 км. Критична точка, администрирана от АФДЖ Галац.
В този участък на реката каналът се разширява - ширината е 900 м нагоре по течението и
достига до ширина от 1400 м надолу по течението. При ниски води каналът се разделя на две от
голям пясъчен седимент в центъра на реката. Понастоящем северният канал поема по-голяма
част от потока, но фарватерът не е достатъчно широк за плаване. Съществуват съоръжения за
престой на кораби и по двата бряга на реката в близост до горната граница на този участък.
Речните брегове са добре озеленени.
В този участък са идентифицирани следните проблеми:
→

Широкият канал и свързаните с него по-малки скорости на течението водят до
натрупване на седименти;
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→

Ограничена е ширината на канала за навигация при ниски потоци;

→

При ниски потоци (<3 000 м3 / сек) главният фарватер, разположен от северната
страна на реката е само 80 м широк и 1,8 м дълбок.

Предвидените дейности в тази критична точка са разгледани в два варианта (сценария),
като като предпочетен за реализация е Вариант 1, предвиждащ:
→

Извършване на основно драгиране с цел преустройство на фарватера; преместване на
плавателния път на по-издръжливо морфологично местоположение между р.км. 678.8.
и р.км. 671.3;

→

Извършване на поддържащо драгиране на новосъздадения фарватер;

→

изграждане на два нови острова (един, разположен приблизително между р.км. 677.2 и
р.км. 676.0 и втори, разположен приблизително между р.км. 673.6 и р.км. 672.6), чрез
изграждане на структури за улесняване на утаяването на седименти;

→

извършване на ерозионна защита на румънския бряг между р.км. 678.0 и р.км. 675.5;

→

създаване на две зони за съхранение на драгиран материал (един зад острова, който ще
бъде разположен приблизително между км677.2 и km 674.8 и един близо до
румънския бряг, нагоре по течението от км674.0).

Създаването на нови острови ще насърчи стабилизирането на подравнения фарватер и
чрез равитието нагоре по течението на острова с форма на шеврон, ще доведе до формирането на
по-голям остров, който ще насърчи натрупването на материал надолу по течението спрямо
местонахождението в една от двете площи за складиране на драгирания материал.
Критична точка 6: Корабия - румънски сектор
Намира се на 1 км южно от Корабия, между 632 р.км. и 626 р.км., с дължина над 6 км.
Критична точка, администрирана от АФДЖ Галац.
В този участък на реката каналът се разширява по своето протежение - от 900 м ширина
нагоре по течението той достига до 1600 м ширина в долното течение на този участък. В
северната част на реката има два големи и един малък остров, а в каналите около островите се
налюдават многобройни пясъчни натрупвания. Бреговете са смесица от склонове, покрити както
с естествена растителност, така и с твърди инженерни конструкции - на северния бряг са
разположени корабни пристанища.
В този участък са идентифицирани следните проблеми:
→

Широкият канал и свързаните с него по-малки скорости водят до натрупване на
седименти;

→

Ограничена ширина и дълбочина на канала за навигация при ниски потоци;

→

При ниски потоци (<3 000 м3 / сек) главният фарватер е само 170 м широк и 1,9 м
дълбок.

Предвидените дейности в тази критична точка са разгледани в три варианта (сценария),
като като предпочетен за реализация е Вариант 1. Вариантът предвижда извършване на основно
драгиране на съществуващия навигационен фарватер и на канала за достъп в пристанище
Корабия и разширяване на двата съществуващи острова чрез депозиране на драгиран материал в
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плитката зона (създаване на зона за съхранение на драгираните седименти приблизително между
р.км. 629.8 и р.км. 628.6).
Критична точка 7: Белене - български сектор
Намира се на 1км северно от Белене, между р.км.577 и р.км. 560, с дължина над 17км.
Критична точка, администрирана от ИАРРД, Русе.
В този участък на реката каналът е разделен на две от остров Белене, като главният
навигационен фарватер преминава на север от острова, а вторичен канал преминава на юг от
острова. Този участък от реката е най-труден за плаване от целия румънски-български сектор на
р. Дунав. Северният канал има много мобилни пясъчни натрупвания и при ниски потоци
навигационният канал е широк само 40-60м. По северната страна на остров Белене има няколко
корабни останки. Островът е обитаван, като речните брегове са добре озеленени, а от част от
земята, се използва за земеделие.
В този участък са идентифицирани следните проблеми:
→

Широките и разделени канали и свързаните с тях по-ниски скорости водят до
натрупване на седименти;

→

Ограничена е ширината за навигация при ниски потоци;

→

Дълбочината и ширината на канала при ниски потоци не са оптимални за навигация;

→

Дълбочината на водата е по-ниска от 2,5 м за 80-120 дни в годината;

→

При ниски потоци (<3,000 м3 / сек) основният фарватер е само 60 м широк и 1,2 м
дълбок.

Предвидените дейности в тази критична точка са разгледани в два варианта (сценария),
като като предпочетен за реализация е Вариант 1, предвиждащ:
→

Извършване на основно драгиране с цел преустройството на фарватера; преместване
на плавателния път на по-издръжливо морфологично местоположение между р.км.
562.8 и р.км. 558.0;

→

Извършване на поддържащо драгиране на съществуващия фарватер;

→

Построяването на два шеврона на главния канал приблизително между km568.0 и
km566.0;

→

Изграждане на 3 буни при р.км. 564.0;

→

Извършване на дейности за защита от ерозия на румънския бряг приблизително
между р.км. 566.5 и р.км. 565.0;

→

Изграждане на зона за депозиране на драгирани материали между р.км. 561.2 и р.км.
560.0.

Площта за депониране на драгирания материал, която е ще бъде разположена между р.км.
561.0 и р.км. 560.0 в близост до румънския бряг, ще насочи директния воден поток към
фарватера.
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Критична точка 8: Вардим - български сектор
Намира се на 5 км североизточно от Вардим, между р.км. 542 до р.км. 539, с дължина над
3 км. Критична точка, администрирана от ИАППД Русе.
Този участък на реката е разположен надолу по течението от остров Вардим, около когото
реката се разделя с главен канал за плаване, преминаващ на север и вторичен канал, преминаващ
на юг. В периоди с нисък дебит на реката на главния канал се наблюдават големи пясъчни
натрупвания. Речните брегове са добре озеленени.
В този участък са идентифицирани следните проблеми:
→

Твърде голям поток преминава по южния канал; което води до недостатъчен поток за
плаване във фарватера;

→

Ограничена дълбочина и ширина на канала при ниски потоци;

→

Подвижни пясъчни натрупвания;

→

Широкият и разделен канал и свързаните с него по-ниски скорости на течението,
водят до натрупване на седименти;

→

При ниски потоци (<3 000 м3 / сек) главният фарватер е само приблизително 90м
широк и 1.4м дълбок.

Предвидените дейности в тази критична точка са разгледани в два варианта (сценария),
като като предпочетен за реализация е Вариант 1, предвиждащ:
→

Извършване на основно драгиране на съществуващия навигационен фарватер;

→

Създаване на три зони за депозиране на драгиран материал:
-

Две зони чрез разширяване на двата съществуващи острова: разширяването на
острова, разположен в близост до румънския бряг, ще бъде извършено между
р.км. 541.0 и р.км. 538.3; разширяването на острова в близост до българския бряг
ще се извърши по протежение на левия му бряг между р.км. 546.5 и р.км. 542.2 и;

-

Една зона, разположена между р.км. 537.8 и р.км 536.9.

Като се има предвид близкото разположение на центровете Вардим и Янтра, зоната за
съхранение на драгирания материал, разположена приблизително между р.км. 537.8 и р.км.536.9,
ще бъде използвана за съхранение на материала, драгиран и в двете критични местоположения.
Критична точка 9: Янтра - български сектор
Намира се на 3 км северно от Кривина, между р.км. 537 до р.км.534, с дължина над 3 км.
Критична точка, администрирана от ИАППД Русе.
В този участък на реката каналът е широк 1000 м, а при ниски води плавателният канал е
широк само 60-100 м и е с дълбочина по-малко от 2,5 м. Наблюдават се големи пясъчни
натрупвания и останки от потънали кораби, които още повече затрудняват корабоплаването.
Речните брегове са добре озеленени.
В този участък са идентифицирани следните проблеми:
→

Прекалено широкият канал и свързаните с него по-ниски скорости водят до
натрупване на седименти;
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→

Ограничени са дълбочината и ширината на канала при ниски потоци, без оптимални
условия за навигация;

→

Налични са подвижни пясъчни натрупвания;

→

При ниски потоци (<3 000 м3 / сек) главният фарватер е само 60-100 м широк и помалко от 2,5 м дълбок.

Предвидените дейности в тази критична точка са разгледани в три варианта (сценария),
като като предпочетен за реализация е Вариант 1, предвиждащ:
→

Извършване на основно драгиране по съществуващия фарватер;

→

Създаване на зона за депозиране на драгиран материал, която ще бъде разположена в
близост до румънския бряг, приблизително между р.км. 537.8 и р.км. 536.9.

Като се има предвид близкото разположение на центровете Вардим и Янтра, зоната за
депозиране на драгирания материал, разположена приблизително между р.км. 537.8 и р.км. 536.9,
ще бъде използвана за съхранение на материала, драгиран в двете критични местоположения.
Критична точка 10: Батин - български сектор
Намира се на 2 км северно от Батин, между р.км. 530 и р.км. 520, с дължина над 10км.
Критична точка, администрирана от ИАППД Русе.
В този участък на реката каналът се разширява - ширината е 800 м нагоре по течението и
достига до 1500 м ширина в участъка, където каналът се разделя на главен навигационен
фарватер, минаващ от северната страна на остров Батин, и на вторичен канал, преминаващ на юг
от острова. Северният канал има големи мобилни пясъчни натрупвания и плитка дълбочина при
ниски потоци. Бреговете на реката са покрити с обилна растителност, а остров Батин е покрит с
дървесна растителност. На това място реката е изключително динамична.
В този участък са идентифицирани следните проблеми:
→

Твърде голям поток преминава по южния канал; което води до недостатъчен поток за
плаване във фарватера;

→

Ограничена дълбочина и ширина на канала при ниски потоци;

→

Подвижни пясъчни натрупвания;

→

Разширеният и разделен канал и свързаните с него по-ниски скорости водят до
натрупване на седимент;

→

При ниски потоци (<3 000 м3 / сек) основният фарватер е само 90 м широк и по-малко
от 1,8 м дълбочина.

Предвидените дейности в тази критична точка са разгледани в два варианта (сценария),
като като предпочетен за реализация е Вариант 1, предвиждащ:
→

Извършване на основно драгиране на съществуващия фарватер;

→

Определяне на зона за депозиране на драгирания материал до левия бряг на острова в
близост до българския бряг между р.км. 529.6 и р.км. 528.2.

Реализирането на тези решения ще
седиментационните процеси в критичната точка.

поддържа

баланс

между

ерозионно-
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Критична точка 11: Косуи - български сектор
Намира се на 6 км източно от Олтеница, между р.км. 428 и р.км. 423, с дължина над 5км.
Критична точка, администрирана от ИАППД Русе.
В този участък на реката каналът се разширява - с ширината от 800 м нагоре по течението
и достига до 1400 м в участъка, където каналът се разделя на главен навигационен канал,
минаващ на север от остров Косуи, и на вторичен канал, на юг от острова. Остров Косуи е
разделен на две от канал с ширина 300 метра.
В този участък са идентифицирани следните проблеми:
→

Твърде голям поток преминава по южния канал; което води до недостатъчен поток за
плаване във фарватера;

→

Ограничена е дълбочината и ширината на канала при ниски потоци;

→

Подвижни пясъчни натрупвания;

→

Разширеният и разделен канал и свързаните с него по-ниски скорости водят до
натрупване на седимент;

→

При ниски потоци (<3 000 м3 / сек) основният фарватер е само 80 м широк и по-малко
от 2.2 м дълбок.

Предвидените дейности в тази критична точка са разгледани в два варианта (сценария),
като като предпочетен за реализация е Вариант 1, предвиждащ:
→

Извършване на поддържащо драгиране на съществуващия фарватер;

→

Разширяване на двата острова чрез създаване на структури, които улесняват
утаяването на седименти във времето; разширяването на големия остров ще възникне
приблизително между р.км. 428.3 и р.км 426.9; а разширяването на малкия остров ще
бъде приблизително между р.км. 424.8 и р.км. 422.4.

Критична точка 12: Попина - български сектор
Намира се на 1 км северно от Попина, между р.км. 408 до 401-ия р.км., с дължина над
7км. Критична точка, администрирана от ИАППД Русе.
В този участък на реката каналът е широк над 1000 м, а при ниски води плавателният
канал има недостатъчна ширина и дълбочина. В непосредствена близост до южния бряг е
разположен остров, на юг от който протича относително малък вторичен канал. В периоди с
нисък дебит на реката в канала се набрюдават големи пясъчни натрупвания. Речните брегове са
покрити с обилна растителност. Главният навигационен фарватер следва левия бряг.
В този участък са идентифицирани следните проблеми:
→

Свръхширокият канал и свързаните с него по-ниски скорости на течението водят до
натрупване на седименти;

→

Ограничени са дълбочината и ширината на канала при ниски потоци;

→

Подвижни пясъчни натрупвания;
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→

При ниски потоци (<3,000 м 3 / сек) плавателния канал е само 170м широк и 1.9м
дълбок.

Предвидените дейности в тази критична точка са разгледани в два варианта (сценария),
като като предпочетен за реализация е Вариант 1, предвиждащ:
→

Извършване на основно драгиране с цел преустройство на фарватера; преместване на
плавателния път на по-издръжливо морфологично местоположение между р.км. 406.9
и р.км. 402.7;

→

Извършване на поддържащо драгиране с цел подравняване на фарватера;

→

Изграждане на три буни на румънския бряг, разположени между р.км. 407,4 и р.км.
405,5;

→

Изграждане на шеврон приблизително разположен на р.км. 405.0;

→

Създаване на зона за депозиране на драгирания материал между р.км. 405.0 и р.км.
403.5.

Счита се, че преустройството на фарватера ще избягва райони с плитки води, които биха
създали сериозни проблеми при навигацията. Избраният маршрут за коригиране на фарватера е
бил използван в миналото, като този преливен път се счита за по-подходящ от морфологична
гледна точка.
Зоната за съхранение на драгирания материал, която ще бъде разположена между р.км.
405 и р.км. 403.5, ще насърчи директния воден поток към пренасочения фарватер.

3.

Връзка с други, съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в
обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от
издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон;
орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на
специален закон

В обхвата на територията - румънско-българския общ сектор на р. Дунав, в който е
предвидено да се реализира инвестиционното предложение, попадат проекти, които са в различен
етап на реализация, а именно:
→ Хидроенергийният клон на Железни врати, включващ най-големите
водноелектрически централи (ВЕЦ) на река Дунав: Iron Gates I, с инсталирана
мощност от 1080MW и Iron Gates II, с инсталирана мощност от 250 MW. Iron Gates I
се намира на 15 км нагоре от Drobeta Turnu-Severin, а Iron Gates II на 60 км надолу по
течението. Корабоплаването по река Дунав се осигурява от плавателни врати
(шлюзове), изградени непосредствено до двата бряга. Системата "Железни врата I" е
една от най-големите хидротехнически конструкции в Европа и най-голямата по река
Дунав. Нейното акумлационно езеро е с обем от над 2200 млн. м3 и се простира от
язовирната стена при Железни врати до сливането на река Дунав с река Тиса нагоре по
течението. Езерото се състои основно от Дунавското ждрело, най-голямото ждрело в
Европа, между Bazias и Orsova.
→ Съществуващите кариери на река Дунав, които имат значително въздействие върху
хидроморфологичните параметри на Дунав в анализираните сектори на реката. Като
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цяло, ефектите от извличането на пясък и чакъл от второстепенното легло са: промяна
на формата на надлъжния профил, промяна в разнообразието на отлаганията в речното
легло и възникване на ерозионни процеси.
→ АЕЦ “Козлодуй” (АЕЦ), който е най-големият консуматор на вода от р. Дунавска
вода. Водоснабдяването от реката се осъществява чрез система, която включва два
помпени етапа по р. Дунав. Тази система има общ капацитет от около 200 m3/s и
осигурява необходимите количества охлаждаща вода.
→ Подобряване на условията за плаване по река Дунав между Кълъраш и Браила,
km375 - km175, като общата цел на проекта е да подобри условията за плаване по река
Дунав в посочения участък. В Дунавския сектор между Кълъраш и Браила има около
10 критични точки за корабоплаване, където минималните дълбочини на водата падат
под 2,5м, минималната дълбочина, препоръчана от Дунавската комисия. Проектът
включва: защита на бреговете, облицоване на диги, инсталиране на дънни первази и
драгиране.
→ Мониторинг на въздействието върху околната среда на дейностите по
подобряване на условията за плаване по река Дунав между Кълъраш и Браила,
км 375 - km 175. Основната цел на проекта е да следи развитието на факторите на
околната среда по река Дунав в посочения участък в резултат на изпълнението на
проект „Подобряване на условията за плаване по р. Дунав между Кълъраш - Браила етап I.“.
→ FAIRwaY - Рехабилитация и поддръжка на фарватера - Проектът FAIRwaY е
предложен чрез партньорството между Администрациите на фарватерите на Австрия
(Via Donau), Словакия (SVP), Унгария (OVF), Хърватия (AVP), България (APPD) и
Румъния (AFDJ) Galati и ACN Constanta) и финансиране чрез Програмата за
Механизъм за свързване на Европа (CEF). Целта на проекта е изпълнението на
Генералния план за рехабилитация и поддръжка на фарватера на река Дунав,
разработен в рамките на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, приоритетна област
1а - Вътрешни водни пътища.
→ Корабоплавателен канал Дунав - Черно море - при откриването на
корабоплавателна река Дунав - Черно море през 1984 г. са изпълнени само
минималните дейности, необходими за развитието на морския трафик. Работите,
които предстои да бъдат завършени са защитата и консолидацията на високите
брегове.
→ SWIM (интегрирано управление на SMART Waterway). Проектът SWIM има за
основна цел реализирането на интегрирана концепция за осъществяване на дейностите
по преместване на фарватери чрез основно драгиране. В рамките на проекта SWIM
ще бъде разработена обща ИТ платформа за прилагане на необходимите решения за
рехабилитация на фарватера, която ще се изпълнява съвместно от румънската и
българската администрация. Пилотните дейности по основното драгиране ще се
извършват в: пристанищната зона на Корабия, с цел подобряване на достъпът до
пристанището; в зоната на критична точка Бекет, с цел отваряне на устойчива линия
на фарватера; и в района на моста Калафат-Видин – с цел отваряне на втория преход
под моста. Период на изпълнение: 2016 - 2020 г.
→ Високопроизводителни зелени пристанища Гюргево. Проектът е част от
Трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T) и има за цел рехабилитацията и
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модернизацията на натоварващия кей;
инвестиции във високопроизводителни
кранове;
разширяване на железопътната линия за постигане на тримодална
транспортна инфраструктура;
рехабилитацията на пътната инфраструктура в
пристанищната зона;
драгиране на плавателния канал;
модернизиране на
съществуващите системи за информационни технологии; интегриране в речната
информационна система. Период на проектиране: 2013 - 2015 г. Период на
изпълнение: продължаващ.
→ Газопровод BRUA - нов европейски газов транзитен коридор, който ще свързва
България, Румъния, Унгария и Австрия. Изграждането на тръбопровода в румънските
територии е започнало през юни 2018 г. и се очаква да бъде завършено през декември
2019 г. Смята се, че тръбопроводът ще започне да функционира през 2020 г. Връзката
с българския газопровод ще бъде осъществена чрез свързването на Гюргево-Русе.
→ АЕЦ-Белене - нова българска атомна електроцентрала, която е планирана да бъде
построена на българския бряг в близост до местността Белене, а охлаждащата вода ще
бъде уловена от Дунав и съхранена в съществуващ язовир.
Дейностите, предвидени с инвестиционното предложение “Подобряване на условията за
корабоплаване в общия румънско-български участък на р. Дунав“, следва да бъдат съобразени
и с целите и мерките, заложени в стратегически и планови документи:
→ Стратегията на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR), приета от Евро-пейската
комисия през 2010 г. и подкрепена от Европейския съвет през 2011 г.
→ Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. е одобрена с Решение No
336/23.06.2017 г. на Министерския съвет
→ Планът за управление на речните басейни в Дунавски район и Национална програма
за изпълнение - 2016-2021 г., приет с РЕШЕНИЕ № 1110 / 29.12.2016 год. на
Министерски съвет
→ Генерален план за рехабилитация и поддържане на плавателния път на р. Дунав и
плавателните ѝ притоци
→ Плановете за управление на Природен парк „Персина“, Поддържан биосферен
резерват „Сребърна“ и Природен парк „Русенски Лом“ и др.
Настоящото Уведомление за инвестиционното предложение, е изготвено като начална
стъпка по реда на Глава Шеста от ЗООС. Компетентен орган по процедурата е Министерство на
околната среда и водите.
След приключване на процедурата по ОВОС, ще бъде предприета процедура за
получаване на Разрешение за провеждане на полеви проучвания в граничните зони на Р България
– МВнР (Дирекция „Гранична полиция“), Министерство на енергетиката, МВР (ГДИН), както и
други необходими съгласувателни и разрешителни документи.
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4.

Местоположение (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни
обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или
правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до
или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи
на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство,
очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна
инфраструктура)

Инвестиционното предложение обхваща сектора на река Дунав между Железни Врата II и
Кичу-Силистра (между р.км. 863 и р.км. 375), за които е желателно да се осигурят оптималните
условия за плаване. Хидротехническите дейности в рамките на настоящото предложение ще
бъдат извършени в коритото на реката и на брега, в критичните зони за плаване на румънска и
българска територия между р.км. 845.5 и р.км.375 (Фигура 1).

Фигура 1: Критични зони за корабоплаване по река Дунав между km863 и km375
Общата дължина на критичните зони по протежение на реката е 72 км. Местоположението
на критичните зони в навигационния сектор, администриран от българска и румънската страна,
са показани на Фигура 2 и фигура 3.
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Фигура 1: Критични зони в сектора на навигацията, администрирани от румънската
страна

Фигура 2: Критични зони в сектора на навигацията, администрирани от българската
страна
В критичните зони са очертани критични точки за плаване по река Дунав между
Железните Порти II и Кичу-Силистра, съответно между р.км. 863 и р.км. 375. В Таблица 1 е
представен списъка на критичните точки.
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Таблица 1: Списък на критичните навигационни точки в р. Дунав между km 863 и km 375

Критични точки за навигация
№
km

Местоположение

Регион в
България

Окръг в
Румъния

1

839 – 837

Гарла Маре - Румънски сектор; 1 км южно от Гарла
Маре, с дължина над 2 км

Видин

Мехединци

2

824 – 820

Салчя - Румънски сектор; 3 км южно от Салчя, с
дължина над 4 км

Видин

Мехединци

3

786 – 782

Богдан - Сечан - румънски сектор; 3 км източно от
Дунавци; 4 км южно от Видин; На 2 км югозападно от
Ciupercenii Noi, с дължина над 4 км

Видин

Долж

4

762 – 756

Добрина - Румънски сектор; 8 км северно от Арчар; На
3 км южно от Деча, с дължина над 6 км

Видин / Монтана

Долж

5

678 – 673

Беше - Румънски сектор; 3 км южно от Беше, на 1 км
северно от Оряхово, с дължина над 5 км

Враца

Долж

6

632 – 626

Корабия - Румънски сектор; 1 км южно от Корабия, с
дължина над 6 км

Плевен

Олт

7

577 – 560

Белене – Български сектор; 1 км северно от Белене, с
дължина над 17 км

Плевен / Велико
Търново

Телеорман

8

542 – 539

Вардим – Български сектор; На 5 км североизточно от
Вардим, с дължина над 3 км

Велико Търново
/ Русе

Телеорман

9

537 – 534

Янтра – Български сектор; 3 км северно от Кривина, над
3 км дължина

Русе

Телеорман

10

530 – 520

Батин – Български сектор; 2 км северно от Батин; На 2
км южно от Пиетрозани, с дължина над 10 км

Русе

Телеорман/
Граница на
Гюргево

11

428 – 423

Косуи – Български сектор; На 6 км източно от
Олтеница, на 0.5 км северно от Пожарево, с дължина
над 5 км

Силистра

Калараш

12

408 – 401

Попина – Български сектор; 1 км северно от Попина,
над 7 км дължина

Силистра

Калараш

Географските
координати
на
хидротехническите
дейности,
предложени
с
инвестиционното предложение, са представени в координатната система на Универсалния
напречнен Меркатор (UTM) и в координатната система на Световната геодезическа система
(WGS). Координатите са представени в Приложение А - Чертежи и в Приложение Б Координати на строителните работи и оценените строителни площи към настоящото
уведомление.
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Също така в документацията на електронен носител са приложени и географските
координати на работите във векторна форма (цифров формат).
За частта от инвестиционното намерение касаеща българския сектор, земята, която ще
бъде засегната от хидротехническите дейности, е собственост на българската държава.
Близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ):
От двете страни на река Дунав има няколко обекта по Натура 2000, които са част от
Европейската екологична мрежа. На българския бряг са идентифицирани 18 защитени зони по
Директивата за птиците и 27 защитени зони по Директивата за местообитанията. Също така, в
района на инвестиционното предложение са идентифицирани три Рамсарски обекта.
Местоположението на обектите по Натура 2000 и Рамсарските обекти е представено в
Приложение А - чертежи.
→ Територии от значение за Общността (SCI) – защитени зони по Директивата за
местообитанията
По дунавския сектор между Железни врата II и Chiciu-Silistra има 27 защитени зони по
Директивата за местообитанията, които са част от Европейската екологична мрежа Натура 2000,
представени в Таблица 2.
Таблица 2: Списък на защитените зони за местообитанията в района от проекта български бряг.

No

Име

Код

Критична точка (КТ)

Местоположение

1.

Ново село

BG0000631

Гарла Маре (КТ01)

КТ Гарла Маре е в BG0000631

2.

Тимок

BG0000525

Гарла Маре (КТ01)

КТ Гарла Маре е под BG0000525

3.

Остров Кутово

BG0000552

Салчя (КТ02)

КТ Салчя е над BG0000552

4.

Видбол

BG0000498

Богдан Сечан (КТ03)

КТ Богдан Сечан е над BG0000498

5.

Остров Близнаци

BG0000532

Богдан Сечан (КТ03)

КТ Богдан Сечан е над BG0000532

6.

Арчар

BG0000497

Богдан Сечан (КТ03)

КТ Богдан Сечан е над BG0000497

7.

Орсоя

BG0000182

Добрина (КТ04)

КТ Добрина е в BG0000182

8.

Река Лом

BG0000503

Добрина (КТ04)

КТ Добрина е над BG0000503

9.

Цибър

BG0000199

Добрина (КТ04)

КТ Добрина е над BG0000199

10.

Козлодуй

BG0000527

Добрина (КТ04)

КТ Добрина е над BG0000527
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No

Име

Код

Критична точка (КТ)

Местоположение

11.

Острови Козлодуй

BG0000533

Добрина (КТ04)

КТ Добрина е над BG0000533

12.

Река Огоста

BG0000614

Добрина (КТ04)

КТ Добрина е над BG0000614

13.

Остров

BG0000334

Беше (КТ05)

КТ Беше е над BG0000334

14.

Островска степ Вадим

BG0000528

Беше (КТ05)

КТ Беше е над BG0000528

15.

Карабоаз

BG0000335

Корабия (КТ06)

КТ Корабия е в BG0000335

16.

Река Вит

BG0000181

Корабия (КТ06)

КТ Корабия е под BG0000181

17.

Персина

BG0000396

Белене (КТ07);

КТ Белене е в BG0000396;

Корабия (КТ06)

КТ Корабия е под BG0000396

18.

Свищовска гора

BG0000576

Вардим (КТ08)

КТ Вардим е в BG0000576;

Белене (КТ07)

КТ Белене е над BG0000576

19.

Остров Вардим

BG0002018*

Вардим (КТ08)

КТ Вардим е в BG0002018*;

Белене (КТ07)

КТ Белене е над BG0002018*

20.

Студена Река

BG0000233

Вардим (КТ08)

КТ Вардим е над BG0000233

21.

Река Янтра

BG0000610

Янтра (КТ09);

КТ Янтра е в BG0000610;

Вардим (КТ08)

КТ Вардим е над BG0000610

22.

Батин

BG0000232

Батин (КТ10)

КТ Батин е в BG0000232;

Янтра (КТ09)

КТ Янтра е над BG0000232

23.

Ломовете

BG0000608

Батин (КТ10)

КТ Батин е над BG0000608

24.

Мартен-Ряхово

BG0000529

Батин (КТ10)

КТ Батин е над BG0000529

25.

Калимок-Бръшлен

BG0000377

Батин (КТ10)

КТ Батин е над BG0000377

26.

Пожарево-Гарван

BG0000530

27.

Остров Чайка

BG0000534

Косуи (КТ11);
Попина (КТ12)
Попина (КТ12)

КТ Косуи и Попина са BG0000530
КТ Попина е над BG0000534
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→ Защитени зони по Директивата за птиците
Специфичното значение на Дунавските пасища по отношение на биологичното
разнообразие е признато чрез обявяване на 18 зони за защита на птиците (SPA), включени също в
Европейската екологична мрежа - Натура 2000, представени в Таблица 3.
Таблица 3: Списък на защитените зони за птици в района на проекта - български бряг

No

Име

Код

Критична точка
(КТ)

Местоположение

1.

Остров Голя

BG0002067

Салчя (КТ02)

КТ Салчя е над BG0002067

2.

Рибарници Орсоя

BG0002006

Добрина (КТ04)

КТ Добрина е в BG0002006

3.

Долно Линево

BG0000526

Добрина (КТ04)

КТ Добрина е над BG0000526

4.

Цибърско блато

BG0002104

Добрина (КТ04)

КТ Добрина е над BG0002104

5.

Остров Ибиша

BG0002007

Добрина (КТ04)

КТ Добрина е над BG0002007

6.

Остров до Горни Цибър

BG0002008

Добрина (КТ04)

КТ Добрина е над BG0002008

7.

Златията

BG0002009

Добрина (КТ04)

КТ Добрина е над BG0002009

8.

Никополско плато

BG0002074

Корабия (КТ06)

КТ Корабия е над BG0002074

9.

Остров Лакат

BG0002091

Корабия (КТ06)

КТ Корабия е над BG0002091

10.

Комплекс Беленски
острови

BG0002017

Белене (КТ07)

КТ Белене е в BG0002017

11.

Свищовско-Беленска
низина

BG0002083

Белене (КТ07)

КТ Белене е над BG0002083

12.

Остров Вардим

BG0002018

Вардим (КТ08)

КТ Вардим е в BG0002018

13.

Рибарници Мечка

BG0002024

Батин (КТ10);

КТ Батин е в BG0002024;

Янтра (КТ09)

КТ Янтра е над BG0002024

14.

Комплекс Калимок

BG0002030

Батин (КТ10)

КТ Батин е над BG0002030

15.

Остров Пожарево

BG0000237

Косуи (КТ11)

КТ Косуи е в BG0000237

16.

Блато Малък Преславец

BG0002065

Косуи (КТ11)

КТ Косуи е над BG0002065

17.

Гарванско блато

BG0002064

Попина (КТ12)

КТ Попина е в близо до границата на
BG0002064

18.

Сребърна

BG0000241

Попина (КТ12)

КТ Попина е над BG0000241
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→ Влажни зони - Рамсарски Обекти
От 1976 г. България е присъединена към Рамсарската конвенция, като са обявени на
национално ниво 11 Рамсарски обекти от международно значение. В района на инвестиционното
предложение има три Рамсарски места (http://www.ramsar.org/wetland/bulgaria):
-

Комплекс Острови Белене се намира в областите Велико Търново и Плевен;

-

BG1227RIS Остров Ибиша се намира в област Монтана;

-

BG64RIS Сребърна се намира в област Силистра.

Територии за опазване на обектите на културното наследство:
На българските брегове са идентифицирани: паметници на културата, археологически
паметници, паметници на архитектурата и строителството, исторически паметници и паметници
на изкуството. Най-важните паметници са представени по-долу.
→ Паметници на културата:
-

Система за укрепване на Дунавски лимес (през първите векове): крепости,
свързани помежду си чрез стратегически път, простиращ се по десния бряг на
реката.

-

Проспериращи градове със силни крепостни стени и модерна архитектура:
Бонония, Рациария, Огюст, Ескус, Асамус, Димум, Нове, Дуросторум.

-

Крепости от Средновековието: крепостите Бдин (днешен Видин), Никопол,
Тутракан, Дръстър (днешната Силистра).

→ Археологически паметници (три от най-важните археологически паметници):
-

Древния и средновековен град Дуросторум-Дръстър в Силистра.

-

Римската и късноримската крепост край Аугуста Хърлец, област Враца.

-

Античния град Улпия Ескус край Гиген, област Плевен.

→ Паметници на архитектурата и строителството:
-

“Рибарска махала”, която включва 48 сгради - паметници на културата с
национално значение в гр. Тутракан. Това е рибарско селище (уникално по
поречието на река Дунав), с автентични сгради, създадени в епохата на
Възраждането.

→ Исторически паметници:
-

Историческо място в долината на река Текир дере, на 4 км източно от Свищов.

→ Паметници на изкуството:
-

Църкви и манастири.

Oчаквано трансгранично въздействие:
В долното си течение р. Дунав преминава през няколко държави, които ще бъдат пряко
или косвено засегнати (Сърбия, България, Румъния, Молдова, Украйна). Предвид
местоположението и обхвата на дейностите, предвидени с инвестиционното предложение, се
очаква трансгранично въздействие.
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Cхема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура
Предложените дейности по проекта не изискват връзки с енергийни мрежи.
Към момента не е възможно да се определи дали ще се наложи изграждането на нова
инфраструктура, тъй като не е ясно какви технически решения ще бъдат предложени. След като
бъдат предложени хидротехническите решения, същите ще бъдат подробно разгледани в доклада
по ОВОС.

5.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други
нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни
води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или
необходимост от изграждане на нови)

За целите на инвестиционното предложение ще са необходими количества от следните
природни ресурси:
Скални материали, необходими за хидротехнически работи, които ще могат да бъдат
доставяни от кариери, разположени в близост до река Дунав.
Баластра, която ще може да бъде доставяна от баластриери, разположени в река Дунав или
нейните притоци.
Метериали необходими за залесяване , които ще могат да бъдат доставяни от горските
райони на: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе и Силистра.
Геотекстилни материали, които ще могат да бъдат доставяни от фирми, специализирани в
търговията с този вид материали.

6.

Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или
опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води

Проектът не предвижда използването на токсични или опасни вещества при изграждане на
хидротехническите конструкции. Наличието на работно оборудване и драгираща техника е все
пак рисков фактор за разливи на въглеводороди. Всички кораби трябва да спазват Европейското
споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища. Планове за
спешни действия и за превенция на замърсяването ще бъдат разработени преди началото на
работата.
При използването и поддръжката на структурите и съоръженията, които ще бъдат
изградени като част от проекта, не се предвижда употребата на приоритетни или опасни
вещества.
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7.

Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители

По време на строителство се очаква емисиите на някои замърсители на въздуха,
суспендирани вещества и други замърсители да се увеличат поради големия брой операции и
процеси, генериращи емисии.
Емисии от двигатели с вътрешно горене
Въздействие върху качеството на въздуха ще има в случай на увеличена необходимост от
драгиране. Намаляването на нуждите от драгиране води до по-ниски нива на емисиите. Като
цяло, значително намаляване на емисиите през периода на строителство може да се постигне чрез
използване на двигатели, които отговарят на изискванията на Директива 2002/88 / ЕО4.
Прахови емисии
Като цяло, периодът на строителство е ограничен във времето и допълнителните емисии
няма да окажат значително въздействие върху качеството на въздуха. Въпреки това, в периоди на
неблагоприятни метеорологични условия (например силни ветрове), водещи до силно увличане
на суспендирани вещества, строителните дейности трябва да бъдат преустановени.
За периода на експлоатация проектът не предвижда дейности, генериращи емисии.
Съществува обаче непряко въздействие свързано основно със степента и необходимостта от
поддържащо драгиране.
Емисиите, свързани с корабоплаването по река Дунав, ще бъдат различни в бъдеще в
сравнение с настоящите, в зависимост от икономическото и технологичното развитие. За
товарните превози по река Дунав емисиите обикновено са свързани с конвоирането на шлепове,
задвижвани от тласкачи или влекачи.

8.

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране

В съответствие с Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ,
бр. 66/8.08.2014 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 46/1.06.2018г.) за фазите на строителство, се очаква
образуването на следните видове отпадъци:
17 09 04 - смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в
17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03. Този вид отпадъци се очаква да се генерират в малки количества.
20 03 01 - Смесени битови отпадъци. Този вид отпадъци също се оценяват като
генерирани в малки количества.
13 02 05* - нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на
минерална основа. Очаква се отпадъците, свързани със смазочни материали, използвани за
техническото оборудване, да се генерират в малки количества. Възможно е смяната на масло да
се извършва на място. Отпадъчните масла се класифицират като опасни вещества и се събират в
подходящи контейнери и се съхраняват в специално обозначени зони.
16 06 01 * - оловни акумулаторни батерии
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По отношение третирането на генерираните по време на строителството отпадъци, то
същото ще става съгласно действащото в страната законодателство – Закона за управление на
отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него.
Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление
на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, то в едно с
изготвяне на техническия проект ще бъде изготвен и съгласуван с отговорните инстанции План
за управление на строителните отпадъци съгласно, който необходимото количество строителни
отпадъци ще бъде предвидено да бъдат предадени за рециклиране. Това ще стане чрез
сключването на договор с фирми, притежаващи необходимите разрешителни по ЗУО или
Комплексно разрешително.
Останалите количества неопасни строителни отпадъци ще бъдат извозени съгласувано със
съответните общински администрации до местата, отредени от тях.
По отношение на видовете опасни отпадъци, които се очаква да се генерират по време на
осъществяването на инвестиционното предложение и отпадъците, получени от корабите,
използвани по време на строителния период, то се предвижда същите да се предават за
последващо третиране на фирми, притежаващи необходимите разрешителни по ЗУО или КР.
Това ще става въз основа на подписан договор.
По време на експлоатационния период генерирането на отпадъци може да се осъществи
само при хидротехнически операции по поддръжка, ако това е необходимо. Образуваните
отпадъци ще бъдат предавани на фирми, притежаващи необходимите разрешителни по ЗУО или
КР.
17 05 06 - драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05
Този вид отпадък ще бъде образуван от предвидените дейности по драгиране, за да се
отстранят алувиалните материали в някои области с ниско ниво на водата в критичните точки.
Целта на драгирането е да се установи плавателен път, който гарантира минималната
препоръчителна дълбочина по цялата дължина на фарватера.
Дейността по драгиране включва както основно драгиране (което ще се извърши по време
на изпълнението на строителните работи), така и драгиране за поддръжка.
Като цяло, дейностите по драгиране ще се извършват в рамките на навигационния
фарватер. Изкопаният материал ще се съхранява в речното корито в специални обозначени места.
Площите, използвани за съхранение на драгиран материал, са представени в Приложение А чертежи.
Изборът на местата за съхранение на драгирания материал е направен въз основа на
резултатите от хидравличните компютърни модели за всеки потенциален сценарий, като се вземе
предвид най-късото разстояние между площадката за драгиране и мястото за депозиране на
драгианите седименти, екологичната чувствителност на зоните и максимално добрата повторна
употреба на изкопания материал за подобряване на речната система.
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9.

Отпадъчни води (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци
(битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им
(пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна
система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Източници на замърсяване на водата, място за заустване:
По време на строителството, драгирането и строителните дейности ще генерират
източници на замърсяване. Работите по драгиране косвено водят до суспендирани материали,
които се пренасят от водния поток надолу по течението.
Фините материали идват както от извлечените обеми на драгираните седименти, така и от
пренасяните постелни материали. В зависимост от технологиите за драгиране количествата могат
да бъдат различни.
Планираните строителни работи ще окажат влияние върху количеството на
суспендираните вещества във водата. По време на изпълнението на строителните работи ще се
увеличи количеството на суспендираните вещества.
По време на изпълнението на строителните работи е възможно възникването на други
видове замърсяване: течове от петрол и гориво, трюмни води, отпадъчни води, твърди отпадъци
и др.
Технологиите, възприети от дизайнера за изпълнение на водни проекти, избягват
допускането на въздействие на източниците на замърсяване от бреговете върху водата.
Отпадъчните води, получени в резултат от използването на кораби по време на
строителната фаза, няма да бъдат изхвърляни в Дунав, а ще бъдат поети от специализирани
фирми съгласно действащите разпоредби.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на
предприятието/съоръжението (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за
вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в
предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за
предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)
Осъществяването на инвестиционното предложение не е свързано със съхраняване на
опасни вещества, поради което не е необходимо представянето на информация за вида и
количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението
съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на
последствията от тях.
Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем,
по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.
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Прилагам:
1.

Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини,
район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно
изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда

2.

Документи, удостоверяващи правото на ИАППД да изпълнява ролята на бенефициент
и възложител по проект Fast Danube.

3.

Други документи, по преценка на уведомителя:
a.

Приложение А - Чертежи

b.

Приложение Б - Координати на строителните работи и оценените строителни
площи)

c.

Географските координати на хидротехническите дейности във векторна форма
(цифров формат)

4.

Електронен носител – 1 бр.

5.

Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в
електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6.

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга
на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата:.........................

Уведомител:.....................................
/подпис/
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