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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 съществуващото депо за отпадъци на община Пазарджик“ 

на площадка „Алеко Константиново“, в землището на с. Алеко Константиново, общ. 

Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 

 

  

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., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г.) 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 

съществуващото депо за отпадъци на община Пазарджик, на площадка „Алеко Константиново“, 

в землището на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Депото е с 

преустановена експлоатация, считано от 01.01.2018 г. въз основа на  Заповед № РД-09-

168/24.11.2017 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик, поради това, че не отговаря на 

нормативните изисквания. Съгласно геодезическо заснемане заетата с отпадъци площ възлиза 

на 91391,40 м2. Въз основа на Протокол от 07.02.2019 г. от проведено заседание на Комисия 

назначена със Заповед № 196/04.02.2019 г. на зам. кмет на Община Пазарджик е решено, че е 

определен размера на терена, подлежащ на рекултивация на около 91391,40 м2, представляващ 

поземлен имот № 000723 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 00254.70.15), м. 

„Баира“, землището на с. Алеко Константиново, с площ – 347624 м2. Не се предвижда и не се 

налага съхранение на отпадъци извън площадката на старото общинско депо за отпадъци на 
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община Пазарджик. Останалите площи от ПИ с идентификатор 00254.70.15 в землището на с. 

Алеко Константиново се усвоени от Региналното депо за неопасни отпадъци и новите 

инсталации за предварително третиране и компостирне. 

С ИП се предвижда рекултивацията да се извърши чрез реализиране на следните 

основни процеси:  

 Предепониране на отпадъци  

           Предвижда се предепониране на около 100 000  м3  отпадъци основно на югозападния 

откос, както и в северната част на депото с цел оформяне на устойчиви откоси с наклон 1:2,5 

съгласно изискванията 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. Предвижда се изграждането на две берми с оглед намаляване на 

дължината на откосите и подобряване устойчивостта на тялото на депото. 

         Дейностите по предепониране ще оформят рекултивационната повърхност и 

териториалният им обхват не надхвърля площта, определена за рекултивация. В тази връзка не 

се предвижда и не се налага съхраняване на отпадъци извън площадката на общинското депо в 

землището на с. Алеко Константиново. 

o Вертикална планировка  

              Предвидено е маркиране на участъците за насипване,пробутване и последващо 

уплътняване на насипания отпадък,оформяне (съгласно проектните параметри) контурите на 

площадките за последваща рекултивация. 

o Изграждане на дренаж за филтрационни води – събирането на водите е предвидено в 

най-ниската точка на терена под старото депо във вкопан до проектна кота резервоар за 

инфилтрат с вместимост 10 куб.м;  

o Изграждане на вертикални газови кладенци – предвижда се комбинация от 

вертикални газови елементи – газови кладенци (8 бр.), хоризонтални линейни газови 

елементи и газопровод с дължина 90 м, отвеждащ уловените депонийни газове до 

съоръжението за високотемпературно изгаряне към Регионалното депо за неопасни 

отпадъци – Пазарджик, Клетка 1. Местоположението им е съобразено с формата и размерите 

на тялото на депото и рекултивационната повърхност. 

o Изграждане на линейни газови дренажи – ще се разположат под изравнителния 

пласт на техническата рекултивация в дренажна траншея. 

o Газопровод и газова шахта за връзка с инсталацията за изгаряне на биогаза – 

отвеждането на уловения биогаз до инсталацията за изгаряне ще се извършва по газапровод с 

дължина 88 м, изпълнен от тръби PEHD,PE100,SDR17 и DN110. Присъединяването на 

газовата система към съоръжението за изгаряне на биогаза ще става с помощта на нова газова 

шахта, разположена до съществуващата шахта на системата на новото регионално депо. 

Обединяването на двете системи е предвидено да става преди съоръжението за изгаряне. 

o Изграждане на изравнителен пласт – предвидено е дебелината му да е 0,20 м в 

уплътнено състояние, като се изпълнява от замърсени почви или стабилизирани, 

минерализирани утайки от пречистване на отпадъчни води, които да са със съдържание на 

сухо вещество минимум 55%. Ще се подравни с булдозер с оглед оформяне на основа за 

полагане на бентонитовата хидроизолация. 

o Полагане на запечатващ пласт – ще се използва геосинтетичен материал със 

съдържание на натриев бентонит минимум 4,5 кг/м2. 

o Затежняващ пласт върху бентонитовата хидроизолация – върху минералния 

запечатващ пласт – бентонитовата хидроизолация със съдържание на натриев бентонит 

минимум 4.5 кг/м2, който е с дебелина около 1 см, се полага пласт земни почви с цел 

затежняване на бентонитовия тюфлек, осигуряване на нормално набъбване на бентонита с 

оглед последващото му използване като хидроизолация и защита на екрана от нарушаване 

следствие проникване на корени в него. Затежняващият пласт е с дебелина 20 см. 

Необходимите количества земни маси за изграждане на затежняващия пласт са 19 806 м3. 

o Изграждане на дренаж за чисти води 

Като алтернатива на дренажен пласт от естествени материали (чакъл фракция 20/40) се 

предвижда използването на дренажен геокомпозит, състоящ се от структурен елемент, който 

провежда надлъжно водите и един или два геотекстила, които работят като филтри. 
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Предвижда се използването на геокомпозит, провеждащ водно количество от 0,2 л/сек. при 

градиент i=0.1 и товар 20 кРа, включващ в конструкцията си дренажни тръби. 

o Полагане на рекултивиращ почвен пласт и биологична рекултивация: 

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

- Полагане на хумусен пласт с дебелина 0,30 м; 

- Изграждане на отводнителни съоръжения – за целта ще се изградят два типа 

канавки: необлицовани и облицовани. Общата дължина на канавките за 

повърхностни води ще е 2267 м, от които 270 са необлицовани; 

- Изграждане на система за контрол и мониторинг; 

- Почистване на площадката и почвообработка с минерално торене; 

- Довършителни дейности – засяване, зачимяване и косене. 

 

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 (ДВ. бр. 77 от 9 

Август 2002 г. и последващи изменения) 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. и последващи изменения). 

Площадката, в която ще се осъществи ИП – имот с идентификатор 00254.70.15, м. 

„Баира“, землище на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, не попада в границите на 

защитени територии, по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Попада в 

границите на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици, 

обявена съсъ Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 

106/2008 г.) и се намира в близост до защитена зона BG0000254 „Бесапарски възвишения” 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.).  

ИП е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС. 

   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-01-856(1)/15.01.2019 г. и наш вх. № ПД-01-2551-

(4)/15.01.2019 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР и постигане на целите на 

околната среда.  

Съгласно представената информация в уведомлението (скица на поземлен имот с 

идентификатор 00254.70.15 по КККР на с. Алеко Константиново) попада в рамките на две 

подземни водни тела 

- BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийската низина. 

- BG3G00000Pt041 – Карстови води – Централно Родопски масив. 

   

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-2551-(7)/25.02.2019 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Кметство Алеко 

Константиново и БД ИБР-Пловдив 
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