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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 общинско депо за битови отпадъци на територията на 

община Септември” в поземлен имот (ПИ) № 000840, м. „Горни башали“ в землището на гр. 

Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 

 

 

 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 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): 

Инвестиционното предложение предвижда закриване и рекултивация на 

съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в ПИ № 000840 (образуван от ПИ 

000838), м. „Горни башали“ в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, 

съгласно Заповед № РД-09-169/24.1.2017 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:  

mailto:riewpz@riewpz.org
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&edition=46
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&edition=47
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&edition=48
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&edition=49
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 Предепониране и преоткосиране на отпадъци – около 32 000 м
3
. 

 Извеждане от тялото на депото на съществуващ инфилтрат и транспортиране до 

ПСОВ-Пазарджик – около 300 м
3
. 

 Изграждане на горен изолационен екран. 

- Доставка и полагане на земни маси върху новооформените преоткосирани 

твърди битови отпадъци – около 17 500 м
3
 

- Доставка и полагане на хумус  с дебелина 30 см. – 7 500 м
3
 

 Доставка и полагане на земни маси върху освободени площи на територията 

определена за депо – 2 300 м
3
;  

 Доставка и полагане на хумус  с дебелина 30 см. – 1 300 м
3
 

 Полагане на газов дрениращ слой от промита баластра с едрина на зърното 16-32 мм. 

– 240 м
3
. Между секторите ще се положи почвен слой и геотекстил за раздляне на 

слоевете – 5 700 м
3
. 

 Изграждане на газов кладенец от пасивен тип – 2 бр. 

 Полагане на хидроизолираща геомембрана 25 000 м
2
. 

 Биологична рекултивация на  площ от 25 000 м
2
. 

 Изграждане на обслужващия път за депото с направа на уплътнен насип от скална 

маса  с обем 180 м
3
. 

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.). 

ПИ № 000840, м. „Горни башали“, в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обект 

на ИП, не попада 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. Най-близко 

разположената защитена зона е BG0000304 „Голак”, от която имота отстои на не по-малко от 

4.48 км. 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-2014-(1)/22.05.2018 г. 

mailto:riewpz@riewpz.org

