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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., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм., бр. 3 от 

5.01.2018 г., в сила от 9.01.2018 г.,) 
 

   РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение: 

 „Рекултивация на съществуващо сметище“ в поземлен имот с идентификатор 

56277.3.1289, м. „Луковица“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик 
 

 

с възложител: ОБЩИНА ПЕЩЕРА 

 

                    

 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., изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 

22.12.2015 г. доп. ДВ. бр. 81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр. 12 от 3 Февруари 

2017 г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017 г., изм. 

ДВ. бр. 96 от 1 Декември 2017 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.25/2003 г. изм. и доп. с ПМС №302/2005г., ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ 

бр. 12 от 12 февруари 2016 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 

Януари 2018г) 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., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г.).  

 Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното: 

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

околната среда (ЗООС): 

С разглежданото инвестиционното предложение се предвижда рекултивация на 

съществуващо депо в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1289, м. „Луковица“ по КККР 

на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик.  

Съществуващото „сметище“ е общинското депо – Пещера, което е „съществуващо 

депо за отпадъци“ по смисъла на §1, т.30 от ДР на Наредба № 6 от 27 август 2013 год. за 

условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Същото е определено за 

обезвреждане чрез депониране на неопасните отпадъци, генерирани от населените места в 

община Пещера.  
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Депото е с преустановена експлоатация от 31.12.2017 год. Предстои закриването му, 

съобразено с изискванията и разпоредбите на  Наредба № 6 от 27 август 2013 год. за 

условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, ДВ бр.80/2013 год. 

Предвижда се извършване на техническа и биологична рекултивация, които ще се 

извършат въз основа на работен проект. 

 Рекултивационните дейности ще се извършат в следната последователност: 

 Освобождаване от  слоя отпадъци на зоните попадащи извън проектното тяло на 

депото и нерегламентирано депонираните в чужди имоти.  

 Освобождаване на зона с около 3 м. предвидена за закотвяне на горен изолационен 

екран, отводнителна канавка и зелен пояс около депото. 

 Оформяне тялото на отпадъците, посредством предепониране, уплътняване и 

подравняване на откосите и платото, с цел постигане на проектни откоси 1: 2.5 - за 

скатовете и 1,5 % - 15% - за платото. 

 Изграждане на газоотвеждаща система. 

 Полагане на водонепропусклив геосинтетичен слой – геоглинен екран GCL’s – 3,5 

кг/м2. 

 Полагане на дренажен слой за филтрирали води през рекултивиращия слой почва 

 Полагане  на  рекултивиращ  слой  и  изпълнение на биологична рекултивация в 

обхват на тялотo на отпадъците. 

 Изграждане на система за повърхностно отводняване. 

 Изграждане на система за мониторинг. 

Площта заета от отпадъци е около 26,607дка, като след прибутване и предепониране на 

отпадъците ще бъде оформено тялото на рекултивацията, което ще е с площ  21,418 дка и ще 

бъде изцяло в имота отреден за сметище. 

Рекултивационния слой е с мощност 1,00 м, като последните 30 см са хумус. 

Проектната разработка предвижда изграждане на газоотвеждаща система състояща  се  

от  газов  дренажен  слой от 10 см баластра по платото на депото и 50 см в радиус от 3 м 

около газовите кладенци. 3 бр. газови кладенци с монтирани вентилаторни устройства със 

сорбционна филтърна система от активен въглен. 

За постигане на поставените цели се предвижда изграждане на охранителна канавка  

около рекултивираното тялото на отпадъците. В проекта е залегнало и изграждането на 

система за мониторинг на депото състояща се от 3 бр. кладенци за контрол на подпочвени 

води и 11 бр. геодезически репери за контрол на сляганията в тялото на отпадъците. 

При извършване на рекултивационните дейности ще се използват земни и хумусни 

маси, коитоще се доставят от места, определени от Община Пещера, за временно 

съхраняване на хумус и излишни земни маси от извършваните строително ремонтни 

дейности на територията на общината. 

Капсулирането на отпадъците с водоплътен горен изолационен екран премахва 

всички предпоставки за генериране на инфилтрат от сметищното тяло. 

Инвестиционното предложение за рекултивация на съществуващо депо за отпадъци, 

представлява изменение 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.  

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 (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на 
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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., 

посл. изм. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.). 

Преценката по чл. 15 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 извършване на ОВОС. 

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на 

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-2177-(3)/19.09.2018 г. 
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