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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми ни с те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од и те  
     Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик 

 
 
 

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда/Наредба за 

ОВОС/  (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. 

и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 

11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.,  

бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) 
 

РИОСВ–Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за 

инвестиционно предложение:  

  „Изготвяне/актуализация на работен проект за закриване и рекултивация на 

общинско депо за твърди битови отпадъци в ПИ с идентификатор 62004.4.284, землище на 

гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл.  Пазарджик” 

 

 

с възложител: ОБЩИНА РАКИТОВО 

 

 

 РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосоченото инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган  по 

околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(ДВ 

бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г., посл. изм.-ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г.) и чл.4, ал.1 

на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда /Наредбата за ОВОС/ (ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС 

№302/2005г., ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г.) и чл.10, ал.1 от 

Наредбата 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)(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 

30 ноември 2012 г.).  

 Във връзка с това възложителя е информиран писмено за следното: 

 І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС): 

Предмет на инвестиционното предложение е закриване и рекултивация на 

общински депо за твърди битови отпадъци в поземлен имот № 62004.4.284 с площ от 13.50 

дка в землището на гр. Ракитово, общ. Ракитово. Депото е насипен тип и е открито през 

1996 г., като при откриването му са спазени всички действащи нормативни актове.  

Реализацията на инвестиционното предложение ще премине през следните етапи:  

- Подготвителни дейности, включващи насипни дейности за подобряване на пътя за 

достъп до площадката; почистване на терена от храстова растителност и 

едрогабаритни обекти; трасировъчни дейности и маркиране на всички характерни 

точки и елементи на техническата инфраструктура; изграждане на ситуационна 

площадка и временни съоръжения; доставка на оборудване съгласно изискванията 

на предвидените дейности; изграждане на входна шахта и водоотвеждащ 

тръбопровод. 
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- Вертикална планировка – изземване на насипаните отпадъци; натоварване, 

транспорт и насипване на определените за целта места. Участъците за насипване се 

маркират предварително. Прибутване и последващо уплътняване  на насипния 

отпадък, оформяне контурите на площадките за последваща рекултивация. 

- Изграждане на горен изолиращ екран с обща дебелина 1,75 м 
 
в хоризонталната 

част и 1,25 м
 
по откосите, както и газоулавяща и газоотвеждаща система, полагане 

на дренажен композит за отвеждане на биогаза и изграждане на газови кладенци. 

Ще се направи изолационен слой, предпазващ от проникване на повърхностни води 

през тялото на депото, както и отводнителни съоръжения. 

 Предвижда се генериране на два вида отпадък по време на строителството, като част 

от тях ще се оползотворят на самата работна площадка,а останалата част ще се депонират на 

площадката за трайно съхранение (депо). 

Отпадъците предвидени за депониране извън площадката на образуване са зелени 

биоразградими отпадъци и същите ще бъдат извозени до РДТБО (ако бъде завършено по 

времето на СМР) или предадени на компостираща инсталация за оползотворяване. 

По време на СМР строителната организация ще генерира отпадъци, за които е 

предвидено да се събират разделно в контейнери разположени на строително-

ситуационната площадка, след което ще се извозват до площадка за депониране. 

Не съществува необходимост от временно съхраняване на насипани към момента 

отпадъци извън площадката им на обезвреждане, предвидена за последващата рекултивация 

в проекта. 

 Не се очаква формиране на отпадъчни води, от реализацията и експлоатацията на 

обекта. 

Инвестиционното предложение за рекултивация на депо за отпадъци, представлява 

разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, самостоятелно попадащо в обхвата на т. 11, 

буква „б” от Приложение 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за 

произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ-Пазарджик.  

 Следващите действия, които трябва да предприемете са: 

1. За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ-Пазарджик един 

екземпляр от подробно разработена  информация в съответствие с Приложение № 2 от 

Наредбата за ОВОС на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител. Предмет 

на оценката следва да е цялостното  намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, 

които са свързани с основното намерение. 

 Обръщаме Ви внимание, че в информацията за преценяване на 

необходимостта от ОВОС е необходимо да бъдат подробно разгледани следните 

въпроси: 

- относно изземване на земни маси под насипаните отпадъци извън терените на 

имота, предназначен за рекултивация – къде се намират, с каква площ са и на 

каква дълбочина ще се отнемат земни маси и как ще бъдат възстановени, след 

като са извън границите на депото? Няма информация, смесени битови отпадъци 

да са депонирани извън оградата на определено общински депо. Няма 

информация за нерегламентирано складиране изоставяне на отпадъци в района на 

депото и наличие на замърсявания. 

- Посочено е мястото за изземване на тези маси – местоположение, площ, данни за 

имотите, но не и възможността и  основанието за придобиване. Не е изяснено, 

какви дейности ще се извършват в този имот. 

2. При прегледа на внесената документация не са открити документи за извършено 

от Вас писмено уведомяване, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС на засегнатото 

население, чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин. Към 
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информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 

на ЗООС трябва да представите документи доказващи извършените уведомления. 

3. Предвид чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 

интерес по чл. 6, ал. 1 е необходимо Вие да осигурите обществен достъп до информацията 

по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, чрез поставяне на съобщение на интернет 

страницата Ви и/или по друг подходящ начин за най-малко 14 дни за изразяване на 

становища от заинтересувани лица.  

 В информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 

93, ал. 4, т. 5 на ЗООС, Вие трябва да отразите резултата от обществения интерес, ако такъв 

е бил проявен.  

 ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР): 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за 

биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 

2013г.) и чл. 2, ал. 1, т. 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)(ДВ, бр.73/2007 г., 

изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012 г.). 

Имотът, предмет на инвестиционното предложение – ПИ с идентификатор 

62004.4.284, местност „Кацата“, по КККР на град Ракитово, община Ракитово, област 

Пазарджик НЕ ПОПАДА в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”, 

съгласно Закона за биологичното разнообразие и  защитени територии по смисъла на чл. 5 

от Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена зона е защитена 

зона BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с 

Решение № 661 /2007 г. (ДВ, бр.85 /2007 г.), от която отстои на не по-малко от 3,40 км. 

В допълнителната информация е посочен имот с № 106011, местност „Луканов дол“, 

землище на град Костандово, община Ракитово, област Пазарджик, от който ще се изземват 

земни маси за рекултивиращ пласт и чакъл за газов дренаж - НЕ ПОПАДА в границите на 

защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”, съгласно Закона за биологичното разнообразие 

и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Най-

близко разположената защитена зона е защитена зона BG0001386 „Яденица” за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени 

зони, приета от Министерски съвет с Решение  №  661 /2007 г.  (ДВ бр. 85/ 2007 г.), от която 

отстои на не по-малко от 4,01 км. 

Преценката по чл. 40 от Наредбата за ОС - за вероятната степен на въздействие на 

инвестиционното предложение върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”, ще бъде 

направена след внасяне на искане за преценяване необходимостта от ОВОС. 

  

 дирекция  ПД              В. Ничева, мл. експерт в дирекция ПД                                                               
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