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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. 67 

от 23 август 2019 г.) 
 

 

   РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение (ИП): 

 „Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци“ в УПИ I 87, 88, м. „Вучата 

могила“ по КККР на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик, 

 

 

с възложител:  ОБЩИНА БЕЛОВО 

 

 

 Приемаме представеното уведомление за цитираното по-горе инвестиционно 

предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 

95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба 

за ОВОС) и чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС). 

 На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за 

ОС Ви уведомяваме за следното: 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС): 

Инвестиционното предложение предвижда извършване на закриване и рекултивация 

на съществуващото сметище за битови отпадъци в землището на с. Дъбравите, общ. Белово, 

разположено в рамките на ПИ с идентификатори 24414.39.119, 24414.109, част от ПИ 

24414.109.1 и част от ПИ 24414.39.106 в местност „Вучата могила“. 

Сметището е в експлоатация от 1979 г. и е с преустановена експлоатация от 

31.12.2017 г., съгласно Заповед № РД-09-170/24.11.2017 г. на директора на РИОСВ-

Пазарджик. Предстои закриването му, съобразено с изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 

г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения 

и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Посочени са 

характеристиките на предвидените дейности по закриване на депото, изхождайки от 

изискванията на чл. 19 и Приложение №2, раздел 4 от Наредбата, поради това, че 

закриването се извършва след 31 декември 2006 г. 
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Със заповед № 275/05.08.2020 г. на Кмета на Община Белово е одобрен ПУП-ПРЗ за 

обособяване на следните урегулирани имоти: 

• УПИ I – „За рекултивация на сметище за битови отпадъци“ с площ 24908 м²; 

• УПИ IV – „За рекултивация на сметище за битови и неопасни производствени 

отпадъци“ с площ 13501 м²; 

• УПИ V – „За сепарираща инсталация за битови отпадъци“ с площ 10108 м²; 

• УПИ VI – „За ведомствен път“ с площ 1115 м². 

Разработката представлява проект за: 

1. Разделяне на УПИ I-87,88 „За рекултивация на сметище за битови отпадъци“ 

на два нови имота: УПИ I - „За рекултивация на сметище за битови отпадъци“ с площ 24908 

м² и УПИ IV – „За рекултивация на сметище за битови и неопасни производствени 

отпадъци“ с площ 13501 м²; 

2. Промяна на предназначението на земеделска земя за имот с идентификатор 

24414.109.83 и присъединяването му към УПИ IV; 

3. Промяна на предназначението на земеделска земя за част от имот с 

идентификатор 24414.39.109 и образуване на 2 нови: УПИ V – „За сепарираща инсталация за 

битови отпадъци с площ 10108 м² и УПИ VI – „За ведомствен път“; 

4. Промяна на предназначението на земя от горски фонд за част от имот с 

идентификатор 24414.109.1, с площ 7264 м² и присъединяването ѝ към УПИ I. 

Проектът, предмет на настоящето ИП, ще се изпълни на два етапа:  етап I – 

Техническа рекултивация и етап II – Биологична рекултивация. 

Рекултивационната повърхност е проектирана с цел осигуряване на трайна 

устойчивост на депонираното тяло и оттичане на повърхностните води, като е решена 

основно с наклони 3%на билото и от 1:2,5 до 1:3,0 на откосите. 

Като подготвителни дейности е предвидено, отпадъците извън новият контур на 

сметището да се изгребат и преместят в тялото на сметището. Последователността на 

действие ще бъде: 

 Трасиране на новия контур на депониране на отпадъците, дигата и канавката; 

 Преоткосиране, разстилане, валиране на стари отпадъци; 

 Изграждане на дига и обслужващ път; 

 Изкоп и монтаж на канавка и водостоци; 

 Изграждане на газоотвеждаща система; 

 Изграждане на рекултивиращ пласт с обща височина 1,0 м; 

 Пунктове за мониторинг. 

За етап I – Техническа рекултивация 

Изкоп и транспорт със самосвали в рамките на депото, пробутване, разстилане и 

уплътняване на натрупаните в депото отпадъци с цел намаляване на площта, предвидена за 

рекултивация и оформяне профили вписващи се в околното пространство. Максималния 

наклон на откосите ще  е 1:2,5. 

Изграждане на отводнителни канавки с бетонови елементи ЕО-1-100 за 

предотвратяванте постъпването на повърхностни и отвеждане на скатни води в тялото на 

депото, по периметъра на депото, бермите и дигата. В петата на откосите над канавката е 

проектирана дренажна призма, за улавяне и отвеждане в канавките на дрениралата през 

хумусния пласт вода. Поради естествения наклон на север, са проектирани два тръбни 

водостока  за заустване на повърхностните води в сухо дере. 

Предвидено е изграждане на газотвеждаща система, включваща три вертикални 

газоотвеждащи кладенци, разположени на разстояние до 100 м, с прилежащи към тях лъчеви 

дренажи. Поради предполагаемото ниско количество на отделения газ не се предвиждат 

други съоръжения за обезвреждането му. 
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За изграждане на минералния запечатващ пласт ще се използват естествени 

хомогенниминерални материали. Предвидено е полагане на геотекстил, нетъкан от УВ-

стабилизиран полипропилен и полиетилен, който да издържа на излагане на слънце минимум 

две години. 

От приложената документация е видно, че депото за неопасни отпадъци на община 

Белово няма изграден долен изолационен екран.  

Предвиден е мониторинг на повърхностните води от отводнителните канавки на 

депото, като измерванията ще се извършват в най-малко един пункт за мониторинг над 

депото срещу течението и един – след депото, по посока на естествения поток на 

повърхностните води. Според Инвестиционния проект за обекта, подземните води в района 

на депо за битови отпадъци в УПИ I 87, 88, м. „Вучата могила“ по КККР на с. Дъбравите, 

общ. Белово ще се наблюдават чрез три броя мониторингови пункта.  

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.). 

 ИП 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.). 

 ИП не попада в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 от Закона за 

защитените територии. 

 Частта от 24414.109.1, предмет на рекултивацията, попада в подотдел 382 „б“, горска 

територия от обхвата на ТП ДГС „Белово“ (съгласно кадастрални данни и данни на Горите в 

България – гис платформа на WWF). 

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 от 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-01-822 (4)/03.12.2020 г. и наш вх. № ПД-01-550-

(11)/03.12.2020 г., ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда 

и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на дадените в 

становището условия.  

Според представената информация (номер на поземлени имоти), мястото на 

реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Марица от гр. 

Белово до р. Тополница и ГОК 13 – К1(ГК1)“ с код BG3МА790R157. Във водните тела има 

определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от Закона за водите (ЗВ). 
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Площта на ИП попада в чувствителна зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 

3.3.2 от ПУРБ на ИБР.  

ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Pt044 – „Пукнатинни води 

–Западно- и централнобалкански масив“.   

В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, 

т. 3а от ЗВ. Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 

3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. 

ИП не попада и не граничи с пояси на санитарно-охранителна зона (СОЗ) учредени по 

реда на Наредба 3/16.10.2000 г. и в неговия обсег няма водоизточници за питейно-битово 

водоснабдяване. 

Най-близко намиращо се водовземно съоръжение за подземни води е на около 860 м 

югоизточно от ИП и това е тръбен кладенец (ТК), с цел на водовземането - за напояване на 

земеделска площ. 

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от 

наводнения (РЗПРН) в Източнобеломорски район и зоните, които могат да бъдат наводнени 

съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е 

от ЗВ. 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-550-(12)/08.12.2020 г.  

 

 Копие от указателното писмото до възложителя Община Белово, БД ИБР гр. Пловдив 

и кмета на с. Дъбравите. 

 

               

  

Съгласувал:                                                               
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