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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 депо за твърди битови отпадъци (ТБО) “ в 

поземлени имоти (ПИ) № 000086 и №000087, м. „Вучата могила“ в землището на с. 

Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: ОБЩИНА БЕЛОВО 

 

 

 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): 

С разглежданото инвестиционното предложение се предвижда закриване и 

рекултивация на съществуващо депо за ТБО в землището на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. 

Пазарджик. 

Площадката на депото, което ще се рекултивира е разположена в ПИ № 000086 и ПИ 

№ 000087, м. „Вучата могила“ в землището на с. Дъбравите, общ. Белово, за която съгласно 

Заповед № 52/05.02.2018 г. е отредено УПИ I-87,88 „За рекултивация на сметище за битови 

отпадъци” с площ от 23 034 м2. 
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 Депото в м. „Савови ниви“ (нов наименование „Вучата могила“, имот № 000087), 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 Белово.  

Депото е с преустановена експлоатация от 31.12.2017 год., съгласно Заповед № РД – 

09 – 170/ 24.11.2017 год на директора на РИОСВ – Пазарджик. 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. 

Депото за производствени отпадъци в м. „Вучата могила“, землище на с.Дъбравите , 

имот № 000086 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 производствени 

отпадъци, генерирани от дейността на „ЗХ – Белово“ АД от група 03, подгрупа 03 03 от 

Приложение № 1 към Наредба № 2 от 08.08.2014 год за класификация на отпадъците. На 

депото са депонирани отпадъци с код 03 03 07 – механично отделени отпадъци от процеса на 

получаване на целулоза, чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон и отпадъци с код 

03 03 11- утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни 

от упоменатите в 03 03 10 в количество 63 776 м3 на площ от 19 дка. 

Депото е с преустановена експлоатация от 25.08.2009 год. със заповед № РД – 08 -331/ 

25.08.2009 год. на директора на РИОСВ – Пазарджик. 

Техническото решение за закриване и рекултивация на сметището във фаза работен 

проект обхваща следните строително-монтажни дейности по реда на тяхното изпълнение: 

 Прибутване на отпадъците към зона 1 и 2 на площадката. 

 Преоткосиране на отпадъците в тялото на депото в зона 1 от площадката. 

 Премахване на щетите, нанесени на околните терени при СМР на обекта, чрез 

почистване от отпадъци. 

 Изкопи механизирани /прибутване/ и превози на отпадъци и освобождаване на 

заети терени от отпадъци, извън отредената площ за рекултивация. 

 Направа на газови дренажни ребра, газови кладенци в тялото на депото на вече 

рекултивираните отпадъци. 

 Техническа рекултивация на повърхността на отпадъците. 

 Отводнителни канавки /ОК/ за повърхностни води около депото (изпълняват се 

след рекултивацията на депото). 

 Изпълнение на биологична рекултивация, затревяване. 

 Площта на съществуващото депо е определена съгласно експертна оценка на около 

26 462 м2. 

Рекултивацията на депото ще се осъществи при следната технологична 

последователност: 

- Подготовка на площадката, обхващаща периферна ивица, почистена и заздравена. 

- Преместване на съществуващите отпадъци, съгласно проекта и оформяне на 

отпадъчното тяло, чрез уплътнение чрез валиране на пластове с шиповиден валяк.  

- Оформяне на окончателния контур на отпадъците. 
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- Изкопаване и полагане на газовите ребра към двата кладенеца. 

- Изкопаване и полагане на газовите кладенци, съгласно предствените чертежи 

- Полагане на покривните слоеве, съгласно проектното решение. 

- Изпълнение на биологичната рекултивация. 

- Изпълнение на отводнителните канавки. 

- Изпълнение на предписаните мониторингови съоръжения за извършване на постоянно 

наблюдение и контрол. 

Достъпа до депото ще се осъществява от съществуващ път за достъп от южна посока.   

Не се предвижда система за събиране и обезвреждане на инфилтрирани води, т. к. до 

момента не е наблюдавано генериране на инфилтрирани води, както и поради факта че не се 

предвижда допускане на допълнителни атмосферни води след рекултивиране. 

За отвеждане на повърхностните води, формирани от падналите валежи върху 

околните скатове, са предвидени канавки. 

Около депото в южна и източна посока ще се изградят повърхностни канавки за 

улавяне на атмосферните води, попаднали върху скатовете на съседната площадка за 

компостиране на зелени отпадъци и околните терени.   

 За улавяне на повърхностни води от площадката за компостиране са предвидени 

канавки и италиански улеи. 

Отделеният при гниенето на отпадъците биогаз се улавя от газовите ребра и  

посредством газови кладенци, като не се предвижда инсталация за изгаряне във факел, 

поради факта, че на сметището депонираните отпадъци са значително по-малко от 100 хил. 

м3. 

Инвестиционното предложение за рекултивация на съществуващо депо за отпадъци, 

представлява изменение на обект, включен в Приложение № 2 на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС), т. 11, буква „б”. Предвид характера на описаните дейности и в 

съответствие с указанията, дадени в Ръководството на Европейската комисия относно 

обхвата на Анекс I и Анекс II на Директивата за ОВОС, с цел изясняване вероятното 

значително въздействие върху околната среда, на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, 

инвестиционното предложение подлежи на процедура по 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 № 000086, м. „Вучата могила“, в землището на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. 

Пазарджик, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната 

екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие. 

ПИ № 000087, м. „Вучата могила“, в землището на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. 

Пазарджик, попада частично в защитена зона от националната екологична мрежа НАТУРА 

2000 - BG0000304 „Голак” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 

661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.). 
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ПИ № 000086 и ПИ № 000087, м. „Вучата могила“, в землището на с. Дъбравите, общ. 

Белово, обл. Пазарджик, не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 

от Закона за защитените територии. 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-2415-(1)/13.11.2018 г. 

 Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено и до Кметство 

Дъбравите 
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