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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 постъпили уведомления за инвестиционно 

предложение: 

„Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в м. „Реповица“,  

землището на гр. Велинград“, общ. Велинград, обл. Пазарджик   

 

с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

 

 

  

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосочените инвестиционни предложения 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 2017г., 

изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., изм. ДВ. бр.96 

от 1 Декември 2017г.) 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. 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 2018г.).  

 

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): 
Инвестиционното предложение предвижда закриване и рекултивация на общинско депо 

за битови отпадъци в м. „Реповица“,  землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. 

Пазарджик. Депото е изградено в дълбоко дере, вливащо се в р. Чепинска и е с преустановена 

експлоатация, считано от 31.12.2017 г. въз основа на  Заповед № РД-09-173/24.11.2017 г. на 

директора на РИОСВ-Пазарджик, поради това, че не отговаря на нормативните изисквания. 

Депонираните отпадъци до затварянето на депото са около 450 000 тона. Съгласно 

геодезическо заснемане заетата с отпадъци площ възлиза на 82103 м2. Въз основа на Протокол 

от 20.09.2018 г. от проведено заседание на Комисия назначена със Заповед № 1337/10.09.2018 г. 

на Кмета на Община Велинград е решено, че е определен размера на терена, подлежащ на 

рекултивация на около 57 000 м2, включващ поземлен имот с идентификатор 10450.85.137 

(депо за битови отпадъци) с площ – 43750 м2 и следните имоти (за които ще се проведе 

процедура за промяна предназначението на земеделска земя по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ): 

- поземлен имот 10450.85.30 (по предходен план № 085030) с площ – 1058 м2; 
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- поземлен имот 10450.85.31 (по предходен план № 085031) с площ – 579 м2; 

- поземлен имот 10450.85.32 (по предходен план № 085032) с площ – 2626 м2; 

- поземлен имот 10450.85.33 (по предходен план № 085033) с площ – 945 м2; 

- поземлен имот 10450.85.34 (по предходен план № 085034) с площ – 960 м2; 

- поземлен имот 10450.85.35 (по предходен план № 085035) с площ – 962 м2; 

- поземлен имот 10450.85.36 (по предходен план № 085036) с площ – 455 м2; 

- поземлен имот 10450.85.37 (по предходен план № 085037) с площ – 2299 м2; 

- поземлен имот 10450.85.18 (по предходен план № 085018) с площ – 2299 м2; 

- част от поземлен имот 10450.84.52 (по предходен план № 084052) с площ – 3200 м2. 

В периода на експлоатацията са натрупани отпадъци, които излизат от границите на 

горецитираните имоти. За тях се предвиждат дейности по прибутване на отпадъци с булдозер и 

натоварване на транспорт и преместване на отпадъци от следните имоти: (10450.85.38, 

10450.85.13, 10450.85.12, 10450.85.11, 10450.85.124, 10450.85.134, 10450.85.133, 10450.85.9, 

10450.85.8, 10450.85.7, 10450.85.3, 10450.85.4, 10450.85.2, 10450.85.14, 10450.85.5, 10450.85.6, 

10450.85.15, 10450.85.16, 10450.85.17, 10450.85.19, 10450.85.20, 10450.85.21, 10450.85.22, 

10450.85.23, 10450.85.24, 10450.85.29, 10450.85.28, 10450.85.27, 10450.85.26, 10450.85.25, 

10450.87.2, 10450.85.145, 10450.85.146, 10450.85.148, 10450.85.150, 10450.85.151, 10450.230.48, 

10450.230.93, 10450.230.92, 10450.85.900, 10450.85.83), с обща площ от 24.455 дка, които ще се 

оформят в зоната на тялото на депото. 

 Зоната на депониране и рекултивация на депото се състои от: 

- тяло на отпадъците, оформено върху вече съществуващите в зоната на тялото на депото 

отпадъци; 

- 6 газови кладенци с газови ребра; 

- рекултивационни слоеве, които запечатват отпадъците, в съответствие с минималните 

изисквания за рекултивация на съществуващите депа за неопасни битови отпадъци, 

предвидени за финансиране по ПМС 209/2009 г.; 

- система за събиране и отвеждане на чистите повърхностни води – канавка; 

- мониторингова система от пиезометри за следене нивото и качествата на подземните 

води; 

- обслужващ път, доставка на материали и подход за последващо контролиране на обекта 

– остава да се ползва съществуващия път. 

Рекултивацията на депото ще се осъществи при следната технологична 

последователност: подготовка на площадката, преместване на съществуващите отпадъци, 

оформяне на окончателния контур на отпадъците, изкопаване и полагане на газовите ребра към 

двата кладенеца, изкопаване и полагане на газовите кладенци, полагане на покривните слоеве, 

изпълнение на биологичната рекултивация, изпълнение на отводнителните канавки, 

изпълнение на предписаните мониторингови съоръжения за извършване на постоянно 

наблюдение и контрол. 

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): 

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (посл. изм. и 

доп. ДВ. бр. 76 от 19 Септември 2017 г.) 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)(посл. 

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

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени зони от националната 

екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в 

границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. 
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Най-близко разположената защитена зона е BG0001386 „Яденица”, от която имотите отстоят на 

не по-малко от 1.85 км. 

   ІII. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение 

спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление 

на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление 

на риска т наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР): 

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция 

Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 

23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-802(1)/14.12.2018 г. и наш вх. № ПД-01-2501-

(3)/14.12.2018 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на 

целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.  

Съгласно представената информация в уведомлението (площадката на съществуващото 

депо за битови отпадъци на Община Велинград е разположена в землището на гр. Велинград, в 

местност „Дълбоко дере“ на 2,7 км северно от гр. Велинград, поземлени имоти: 10450.85.137; 

10450.85.30; 10450.85.31; 10450.85.32; 10450.85.33; 10450.85.34; 10450.85.35; 10450.85.36; 

10450.85.37; 10450.85.18), ИП попада в рамките на две подземни водни тела 

- BG3G00000NQ008 – Порови води в Неоген – Кватернер – Велинград – източната му 

част. 

- BG3G00000Pt047 – Пукнатинни води – Западно Родопски комплекс – западната му 

част.   

  

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-2501-(4)/28.12.2018 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до БД ИБР - Пловдив 
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