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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:  

„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови 

отпадъци” в ПИ № 000176, в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, 

внесено с вх. № ПД-01-1251/30.03.2018 г.  
 

с възложител: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО 

 

 

 

 

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 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 съществуващо 

общинско депо за твърди битови отпадъци в ПИ № 000176, в землището на с. Лесичово, общ. 

Лесичово, обл. Пазарджик, съгласно Заповед  № РД-09-171/24.1.2017 г. на директора на 

РИОСВ-Пазарджик и разпоредбите на § 4, ал. 2 от  ПЗР на Наредба № 6/2013 г. за условията и 

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

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.  

 С ИП се предвижда закриване на общинското депо, което ще се реализира на етапи, 

включващи:  

 Етап 1 – Подготвителни дейности: 
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o Разрушаване на масивната оградна стена и извозване на генерираните строителни  

отпадъци; 

o Почистване на терена от храстова растителност и едрогабаритни обекти; 

o Трасировъчни дейности и маркиране на всички характерни точки и елементи на 

техническата инфраструктура (при наличие на такива); 

o Изграждане на строително-ситуационна площадка и временни съоръжения (пътища 

за достъп, заграждения и др). Доставка на оборудване съгласно изискванията за 

предвидените дейности; 

 Етап 2 – Вертикална планировка: 

o Изземане на насипаните отпадъци (съгласно проектните параметри); 

o Натоварване, транспорт и насипване на определените за целта места. Участъците за 

насипване се маркират предварително от компетентни експерти на строителя. 

o Пробутване и последващо уплътняване на насипания отпадък; 

o Оформяне (съгласно проектните параметри) контурите на площадките за 

последваща рекултивация; 

 Етап 3 – Изграждане на горен изолиращ екран с обща дебелина d=1,70 m’ в 

хоризонталната част и 1,20 m’ по откосите и бермите; 

o Насипване на изравнителен пласт от земни маси. За изравнителен пласт могат да се 

използват иззетите замърсени земни маси под насипаните отпадъци предвидени за 

предепониране; 

o Доставка и полагане на газоотвеждащи материали – дренажен геокомпозит по 

откосите и трошен камък по хоризонталните площи на табана, за отвеждане на 

биогаза; 

o Изграждане на газови кладенци; 

o Доставка и полагане на чисти земни маси за рекултивиращ пласт; 

o Изграждане на отводнителни съоръжения; 

o Изграждане на система за контрол и мониторинг; 

o Почистване на площадката; 

o Довършителни дейности. 

 Етап 4 – Изграждане на  рекултивиращ почвен слой; 

Рекултивиращият почвен слой е проектиран в съответствие с предвиденото по-

нататъчно използване на територията на депото – пасище, мера.  

Площта за рекултивация по откосите на депото е F≈4,4 dka. След изпълнение на горния 

изолиращ екран ще се извършат агротехнически мероприятия – ще се добави оборска тор в 

определени пропорции с цел създаване на хумусен пласт с дебелина d=0,25÷0,30 m от 

повърхността.  

Химическата мелиорация /внасяне на оборска тор на насипите/, която освен химичните 

свойства, ще подобри и физичните показатели (плътност, структура, аерация, воден режим) на 

релефа. 

Предвиденото затревяване на част от площите има за цел да създаде по-добър 

микроклимат и по-добра устойчивост на терена, за уравновесяване на пространствата в единно 

бъдещо пасище. 

Своевременната биологическа рекултивация чрез затревяване, ще ограничи ерозионните 

процеси и ще създаде условия за възстановяване на устойчива екосистема.  

За развитие на растенията и предпазване от ерозия се предвиждат мероприятия по 

окопаване, оран, наторяване, дискуване, разрохкване с цел по-голям процент прихващане през 

първата и втората години след засяването.  

Целта на рекултивацията е не да се създадат площи с добри добиви от селскостопански 

култури, а да се изпълни така, че тя да се впише по най-добрия начин в съществуващия 

ландшафт и да отговаря на предназначението на терена. 

За отвеждане на образувалия се биогаз от тялото на депото се предвижда изграждане на 

един газов кладенец, в най-високата част на рекултивираното депо, състоящ се от вертикална и 

хоризонтална част. 
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 Генерираните, при реализацията на ИП, строителни отпадъци ще се третират съгласно 

„План за управление на строителните отпадъци“. 

 Предвижда се изграждане на дренажна система за подземни води, с която да бъдат 

уловени в тялото на депото подземните води при високи водни стоежи и водообилни периоди. 

Извеждането на потенциално замърсените води от площадката на депото ще се 

осъществява посредством дренажен колектор, състоящ се от два клона, с обща дължина 200 m. 

Дренажният колектор ще се зауства в събирателна шахта (СШ № 2), като се предвижда и 

система за контрол и мониторинг, с която периодично да се изследват показателите на водните 

количества, постъпили в СШ № 2. 

Управлението на повърхностните води ще се осъществява по гравитачен път, чрез 

отводнителна система, разделена условно на два участъка. Трасето на отводнителната система 

за повърхностни (атмосферни) води се предвижда да бъде изградено за отвеждане на 

атмосферните води извън тялото на рекултивирания терен към събирателна шахта (СШ № 1). 

ИП не предвижда улавяне и третиране на инфилтрат от тялото на депото.  

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 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.). 

Имотът, предмет на ИП, НЕ ПОПАДА в границите на защитени зони от мрежата 

„НАТУРА 2000” и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените 

територии. Намира се в близост до защитена зона BG0001039 „Попинци” за опазване на 

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

приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), от която отстои на 

не по-малко от 7,13 km. 

 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-1251/13.04.2018 г.  
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