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До: РИОСВ – Пловдив

Копие до: Община Пловдив

СТАНОВИЩЕ
от д-р Кирил Христов Стоянов

доцент по ботаника в Аграрен университет – Пловдив

във връзка с Обществено обсъждане на ДОВОС и приложенията към него за ИП: „Укрепване и
социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка от
пътния възел на околовръстен път до изградения шлюз в източния край на гр. Пловдив“

Поради липса на достъп до документацията на ИП, ще коментирам само ситуацията и
неяснотите в ДОВОС.

В обсъждания доклад за оценка за въздействие върху околната среда е описано с
подробности какви ще са дейностите и целите на изток от железопътния мост. На запад от него
се говори за участък 1А, за който в текста е написано, че ще свързва алеите в коритото на
реката с пешеходния мост на гребния канал. Открива се несъответствие между картния
материал и текста. В картния материал е отбелязана територията на инвестиционния проект в
червен щрих. В описанието на участъците не става ясно какво е планирано в територията,
отбелязана като щрих от околовръстния път до железопътния мост (участък 1А). На
приложените карти тази щрихована територия преминава през устието на река Първенецка. От
пешеходния мост заема целия участък между брега на реката и гребния канал. Липсва
обяснение каква е причината да бъде щрихован целият бряг до околовръстния път, както и не е
ясно защо на картите е щрихована и територията между южния бряг на реката и гребния канал.

Не е отчетен фактът, че на територията на инвестиционното предложение (в участък 1А) се
срещат видoве с консервационна стойност. В близост до устието на Първенецка се срещат:

 Galanthus elwesii /Елвезиево кокиче/ (Застрашен, Червен списък, Червена книга,
Закон за биологичното разнообразие - прил. 3),

 Lathraea rhodopaea /Родопска горска майка/ (Балкански ендемит, Червен списък,
Закон за биологичното разнообразие - прил. 3),

 Colchicum soboliferum (Merendera sobolifera) /Мерендера/ (Червен списък),
 Utricularia vulgaris /Мехурка/ (Червен списък).

Заедно с тях се срещат и интересни видове, които свидетелстват за все още доброто
състояние на растителността: Allium ursinum, Iris pseudacorus, Convallaria majalis, Caltha palustris,
Polygonatum multiflorum, Dioscorea communis и др.
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В приложените карти с щрих е показано, че инвестиционното предложение е на цялата
територия на ЗМ „Нощувка на малък корморан“ в границите на Община Пловдив. В доклада се
твърди, че инвестиционното предложение не е в конфликт с режима на територията. В същото
време, самият характер на инвестиционното предложение променя напълно облика и.

В заключенията се твърди „не се очакват нарушения в структурата и функцията на двете
защитени зони“ – в същото време в инвестиционното предложение предвижда пълно
заличаване на местообитания 3260 и 3270.

В документа е отразено наличието на дендрологичен проект, но в доклада липсват списък
на видовете и резюме на реализацията, както и препоръки при изпълнението. В пресата
фирмата инвеститор е заявила, че подпорните стени ще бъдат озеленени с Parthenocissus, а
този род съдържа инвазивни видове. В такъв случай, в доклада по ДОВОС би следвало да бъде
приложен и коментиран списъкът на видовете, планирани за дейността.

Въпроси:

1. В текста се твърди, че са направени теренни трансекти. Направени ли са такива в участък
1А, и ако да – с какви координати?

2. Изследвано ли е състоянието на участъка в зоната на устието на р. Първенецка, по
специално като флористичен състав?

3. Планирано ли е облицоване на речното корито в ЗМ „Нощувка на малък корморан“?
4. Кои са точките (координати), от които са валидирани хабитатите на територията на

инвестиционния проект?
5. Твърди се, че кумулативният ефект върху местообитания 3260 (Равнинни или планински

реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion) и 3270 (Реки с кални
брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.) ще бъде незначителен. Бих искал да получа
разяснение как се е стигнало до този извод, при проект, в който се предвижда замяна на
цялото корито.

Препоръки:

1. Необходимо е картният материал да съответства на текста. Трябва да е ясно каква ще е
дейността в зона 1А и нейният ефект. Ако са предвидени само алея и стълба от речното
корито до пешеходния мост, картният материал трябва да съответства на това описание.
Или, ако са предвидени други дейности в щрихованата зона, това трябва да се коментира в
ДОВОС.

2. Необходимо е в доклада да бъдат отразени теренните трансекти, проведени при
изготвянето му.

3. Необходимо е валидиране на наличната информация за защитени видове. Както се вижда
от текста, екипът няма информация за наличието на два вида под защита на Закона за
биологичното разнообразие.

4. Необходимо е да се уточни, че на територията на ЗМ „Нощувка на малък корморан“ не се
позволява корекция на речния бряг.

5. Тъй като е коментирано наличие на дендрологичен списък на видовете за залесяване, но
до него не е осигурен достъп, той трябва да бъде приложен към текста на доклада.
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