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Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА Белово има следното инвестиционно предложение:  

„Закриване и рекултивация на депо за ТБ землище село Дъбравите, община Белово “ 
 
 

 
Характеристика на инвестиционното предложение: 
 
1.Резюме на предложението (посочва се характерът на инвестиционното предложение, 

в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на 

mailto:kmet@belovo.eu


производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС) 

 
Община Белово има инвестицинно намерение за реализация на проект:,, Закриване и 
рекултивация на депо за ТБ землище село Дъбравите, община Белово ,, касае Площадка, 
отредена с ПУП, Заповед № 52/05.02.2018г.  за УПИ I-87,88 „За рекултивация на сметище за битови 
отпадъци” с площ от 23 034 кв.м. местност „Вучата могила”, землище с. Дъбравите ЕКАТТЕ 24414. 
Заповедта е влязла в сила на 23.02.2018г. 

 
Площадката на съществуващото депо за ТБО на Община Белово, което ще бъде 

рекултивирано, е разположена в поземлен имот ПИ № 000086 и ПИ №000087 в землището на 
с.Дъбравите ЕКАТТЕ 24414, местност Вучата могила, община Белово, област Пазарджик. ПИ 
№000086 с начин на трайно ползване др. селскостопански терен е собственост на община Белово по
силата на Нотариален акт за дарение на недвижим имот №141, том III, рег. № 3995, нот. Дело 
№416/2016г. ПИ №000087 е собственост на община Белово по силата на Акт №3173 за публична 
общинска собственост.  

Със Заповед №19/23.01.2017г. във връзка с решение III от протокол №7/29.11.2016г. на ЕСУТ 
и решение №91/30.06.2016г. на ОС – Белово е одобрен ПУП – ПЗ на ПИ с пл. №000086 и ПИ с пл. 
№000087 в землище Дъбравите, като от пл. №000086 се образуват четири урегулирани поземлени 
имота с площ и отреждане както следва: 

- УПИ I-86 „за рекултивация на сметище за битови отпадъци” с площ 12 324 кв.м; 
- УПИ II-86 „за компостиране на битови отпадъци” с площ 8 000 кв.м. 
- УПИ III-86 „за предварително третиране на отпадъци /сепарираща инсталация/” с площ 8 

000 кв.м; 
- УПИ IV-86 „за ведомствен път” с площ от 2 147 кв.м. 

От ПИ с пл. №000087 се образува УПИ V-87 „за рекултивация на сметище за битови отпадъци” с 
площ 10 710 кв.м. 

Със заповед №52/05.02.2018г. във връзка с решение №447/29.09.2017г. на ОС- Белово и Протокол 
№1/09.01.2018г., решение IV на ЕСУТ е одобрен ЧИ ПУП- ПЗ за обединяване на УПИ I-86 „за 
рекултивация на сметище за битови отпадъци” и УПИ V-87 „за рекултивация на сметище за битови 
отпадъци” в новообразувано УПИ I-87,88 „За рекултивация на сметище за битови отпадъци” с площ 
от 23 034 кв.м. местност „Вучата могила”, землище с. Дъбравите ЕКАТТЕ 24414. Заповедта е влязла 
в сила на 23.02.2018г. 

Съгласно §4, ал.2 от Наредба №6 от 27.08.2013г. то следва да бъде закрито след влизане в 
експлоатация на новото регионално депо в с. Алеко Константиново, община Пазарджик, Област 
Пазаржик.  

Депото за производствени отпадъци, разположено непосредствено до общинското депо в 
местността “Савови ниви”, е служело за депо на Завода за хартия в гр. Белово, но не функционира 
повече от 10 години. Тререна в местн.,„Савови ниви,, е бил определен за депо още през 1972 год. и се 
ползвало както от завода , така и от населението. Едва през 2005год терена е бил разделен и КВС се 
обособяват два отделни имота – за сметище на селото/ последствие това се ползва като сметище/ 
депо/ на община Белово/ и на ,,Завод за хартия,, АД.  До 31.12.2018год. предприятието извозва със 
собствен превоз отпадъците си и ги депонира на общинското депо. 

Производствени отпадъци се депонират и съвместно с битовите отпадъци на съществуващото 
общинско депо за отпадъци в местността “Савови ниви” (текстилни отпадъци). При анализиране на 



количествата производствени и опасни отпадъци трябва да се има предвид, че за периода 2000 – 2010 
г. се наблюдават промени в индустриалния сектор, както в структурата по отрасли, така и в броя на 
фирмите от този сектор, производството драстично намалява, от там и обема на отпадъка. Следва да 
се има предвид че голяма част от терена / бивше депо на предприятието/ е запръстен и не ползван 
повече от 9 години за депониране на отпадък .  

През 1970г.  и 1972год. в / сегашния имот/ ПИ № 000087 землище с. Дъбравите, община Белово 
е започнало депонирането на отпадъци за нуждите на кметство Дъбравите и ползването на имота 
като сметище. Поземлен имот с пл №000087 е с траен статут на неземеделска земя (сметище) повече 
от 47 години. В поземления имот няма изградени сгради, огради, водопровод, електропровод, пътища 
и инженерни съоръжения.  

Площадката, отредена с ПУП, Заповед № 52/05.02.2018г.  за УПИ I-87,88 „За рекултивация на 
сметище за битови отпадъци” с площ от 23 034 кв.м. местност „Вучата могила”, землище с. 
Дъбравите ЕКАТТЕ 24414. Заповедта е влязла в сила на 23.02.2018г. 

 
2.Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; 

необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи 
дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова 
техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); 
предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: 
  

Районът, в който е отредено сметището се намира северозападно от с. Дъбравите, в местността 
„Вучата могила“.  Разположена е в землището на селото при надморска височина 520-550 м. ( фиг. 1). 
Заема западният склон на височината „Грамадата“. Релефът е силно разчленен, с дълбоко врязани 
дерета и стръмно спускащи се склонове. Депото е разположено върху  терен с тревна и храстовидна 
растителност.  На около 300 м северно от тялото на депото преминава дере с приблизителна посока 
на протичане югозапад-североизток. Водосборната му област е ограничена от високите околни 
хребети. На около 2100 м южно е коритото на р. Марица, която в тази част има сравнително тясна 
тераса Разработена е отделна част Геология, неразделна част от работен проект: Закриване и 
рекултивация на депо за ТО в землището на с.Дъбравите, община Белово. Тя съдържа подробно 
Инженерно-геоложко и хидрогеложко проучване на цитирания обект. 

Съгласно скица №К00205/06.04.2017г., имотът за рекултивация в местност „Вучата могила”, община 
Белово има граници и съседи: 

 №039106, нива - собственост на „Бългаско земеделско производство” ООД; 
 №109001, залесена територия – МЗГ - ДА; 
 №036001, нива- собственост на „Бългаско земеделско производство” ООД; 
 №110002, залесена територия – МЗГ - ДА; 
 №036004, нива- собственост на „Бългаско земеделско производство” ООД; 
 №000101, полски път - собственост на община Белово; 

Обемът на общо депонираните отпадъци /от завод за хартия и общински/ на сметището е изчислен на 
45 406 m3. 

През годините на площадката са депонирани битовите и строителни отпадъци на Община Белово, 
както и отпадъци от завод за хартия Белово, като част от тях вече са изгнили. Може да се направи 
заключение, че процесите на гниене на органичните отпадъци продължават и сега със затихващи 
функции. Съществуващите отпадъци понастоящем заемат площ от около 26,5 дка.  

До настоящия момент за разриване на отпадъците периодично се използва булдозер. 



Сметището не отговаря на нормативните изисквания. Не се допуска депонирането на опасни 
отпадъци, отпадъци с неустановен произход и загробването на животински трупове и отпадъци. 
Достъпът до депото се осъществява по съществуващ път с трошенокаменна настилка, който е в 
задоволително експлоатационно състояние. В района на депото не се извършва мониторинг на 
подземните води и въздуха. Липсват системите за събиране и третиране на инфилтрата, управление 
на повърхностните води, улавяне и третиране на биогаз, мониторинг на замърсяването на околната 
среда и др. Депонираните отпадъци привличат гризачи и птици, които са разпространители на 
инфекции.  

 В заключение следва, че сметището не е технически оборудвано съгласно изискванията на 
НАРЕДБА № 6 ОТ 27 АВГУСТ 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на 
депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

Сметището е разположено на разстояние от 1,7 кm от повърхностен воден обект- река 
Марица, на 2,4 км от микроязовир до с.Мененкьово, на 2,3 км от микроязовир при с. Аканджиево.  

Направеното описание на сметището в т. 2.5 показва, че то не отговаря на съвременните 
изисквания за опазване на околната среда и я замърсява по всички нейни компоненти: повърхностни 
и подземни води, въздух, почви и др. Следователно, съществуващото сметище на община Белово не 
отговаря на техническите, експлоатационните и санитарни изисквания за опазване на околната среда 
и здравето на хората, поради което подлежи на закриване и рекултивация.  

 
Настоящата разработка се извършва въз основа на Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за 

условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци  от 27.08.2013г. за условията и 
изскванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инстралации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, както и всички влезли в сила нормативни 
документи свързани с рекултивация на депа за отпадъци, които не отговарят на 
съвременните нормативни изисквания.  

Спазени са и минималните изисквания за рекултивация на съществуващите депа 
за неопасни битови отпадъци, предвидени за финансиране по ПМС 209/2009 г. 
включват следните дейности от ПРАВИЛА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА 
ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ДЕПА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, 
ФИНАНСИРАНИ ПО РЕДА НА ПМС № 209 от 20 август 2009 г. за осигуряване на 
финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, 
на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за 
закриването на общински депа за битови отпадъци 

Общинското депо на община Белово ще бъде закрито и ще бъде извършена 
техническа и биологична рекултивация съгласно плана за привеждане в съответствие с 
нормативната уредба и Националната програма за управление на дейностите по 
отпадъците (2009 – 2013г.) и (2004-2020г.).  

Площадката, заета от сметището, има площ около 26,5dka. 

Рекултивация на общинското депо на гр. Белово включва следните зони и дейности 



върху обща площ от 23,034 dka в имот I-87,88 , от които в бивш имот УПИ I-86 12324м2 и в 
бивш УПИ V-87- 10710м2. Има частично разположени отпадъци и в имот УПИ III -86 за 
предварително третиране на отпадъци, с площ от 1738,63м2 и в имот УПИ II -86  - 1689,24 
м2. Тези площи са мерени хоризонтално. 

За оформяне на тялото на рекултивираното депо при спазване на необходимите 
наклони до 1:2,5 са предвидени следните дейности: 

Тук са включени следните зони с различни видове дейности: 
1. Хоризонтална зона за прибутване на отпадъците на разстояние 30 м зона 1–

разположена е върху бивш имот УПИ V-87 (сега част от ПИ№ I-87,88) - 5635 м2, за 
оформяне на откосите в тялото на депото. 

2. Хоризонтална зона за прибутване на отпадъците на разстояние 100 м към зона 2 –
разположена е върху бивш имот УПИ I-86 (сега част от ПИ№ I-87,88), за оформяне на 
тялото на депото. 
- От площ 1 в бивш УПИ V-87(сега част от ПИ№ I-87,88)  (5635 м2), площ 3 в бивш 
УПИ I-86 (сега част от ПИ№ I-87,88)  (912,47м2),  площ 4 в УПИ II-86 (1689,24м2) и 
от площ 5 в  УПИ III-86  (1738,63м2), отпадъците ще се прибутват с булдозер до 
тялото на депото, подлежащо на рекултивация на разстояние до 100метра. Така 
прибутаните отпадъци ще бъдат уплътнени на пластове по 1 метър с валяк с шипове. 

3. Площ за разполагане на тялото на депото – След прибутването на отпадъците от 
зони 1, 2, 3, 4 и 5 същите се оформят в зоната на тялото на депото в УПИ № I-87,88. 
Общата площ възлиза на 23,034 dka дка. 

4. Освободена площ – След прибутването и уплътняването на отпадъците се 
постига намаляване на площта, заета от отпадъци, като при това се освобождава 
площ от 3,428 dka. 

 Зоната на депониране и рекултивация на наличните отпадъци в депото възлизаща на 
23,034 дка се състои от: 

 тяло на отпадъците, оформено върху вече съществуващите в зоната на тялото на 
депото отпадъци; 

 газови кладенци – 2бр. с газови ребра; 
 рекултивационни слоеве, които запечатват отпадъците, в съответствие с 

минималните изисквания за рекултивация на съществуващите депа за неопасни 
битови отпадъци, предвидени за финансиране по ПМС 209/2009 г.; 

 система за събиране и отвеждане на чистите повърхностни води - канавка; 
 мониторингова система от пиезометри за следене нивото и качествата на 

подземните води; 
 обслужващ път, доставка на материали и  подход за последващо контролиране на 

обекта – остава да се ползва съществуващия полски път. 

1.1 Описание на техническото решение 

1.1.1 Предварителна подготовка и оформяне на тялото на депото 
 Временното строителство предхожда изпълнението на строително-монтажните 
работи. То се явява ангажимент и задължение на строителя, изпълнител на рекултивацията. 

 Изпълнението на строителството започва с отлагане на всички главни и помощни 
точки дадени в проекта с координатите си. Отлагането на точките става от професионалист 
геодезист. Отлагането ще става по координати от геодезиста и ще се контролира 



допълнително с мрежа от точки за бърз контрол от страна на Изпълнителя и Надзора, 
показани в трасировъчния план. Между точките има пряка видимост. 

 С цел намаляване на площта, предвидена за рекултивация, в настоящата разработка се 
предвижда прибутване на отпадъците и оформяне на тяло на депото, подлежащо на 
рекултивация. 

  Прибутването на масите става съгласно приложения чертеж-схема за движение 
(прибутване) на масите и напречните профили - типови и индивидуални, с цел 
минимизиране на строителните работи. С помощта на същите чертежи, приложени като 
графична част към настоящата разработка, се очертават предварително границите на новото 
депо и контурите на отпадъците след обработката им. Посредством тези дейности, площта на 
съществуващото депо, подлежащо на рекултивация е 23,034 dka. Осигурява се освободена от 
отпадъци площ, възлизаща на от 3,428 dka 

 Прибутването на масите /отпадъците/ се извършва с булдозер среден тип. С него се 
осъществява и първичното уплътняване на отпадъците. Допълнителното уплътняване се 
извършва със среден тип валяк, за предпочитане тип “кози крак” /шиповиден/ до достигане 
приблизително на обемно тегло 0.9-1.0 t/m3.  

Изпълнението започва с напречно прибутване на масите, след което се преминава към 
надлъжно /диагонално/прибутване, съгласно споменатия план. Едновременно се преминава 
към геометричното оформяне на отпадъците, съгласно приложените чертежи. 

 Прибутването на масите в насипните зони става на пластове не по-големи от 50 -
100cm и същите се уплътняват до достигане на посочените по-горе показатели. Последното 
окончателно оформяне на откосите и уплътнението става само с булдозер. 

 Следва изпълнението на газоотвеждащите вертикални кладенци с баластрени ребра 
положени в най-горната част на уплътнените вече и оформени отпадъци, съгласно 
приложените графични материали.  

 Покриващите  пластове се изпълняват последователно, както е онагледено в 
чертежната част на настоящата разработка. Пластовете се разстилат  и уплътняват с 
булдозер, като се прибутват с движение от горе на долу и странично. 

 Препоръчва се всеки следващ пласт да се полага след завършване на предишния или 
ако се изпълнява със застъпване, това да става с хоризонтални отстъпи не по-малки от 8-10m
и с особено внимание за запазване чистотата на материалите и геометрията на конструкцията 
на депото. 

Заключителните работи са озеленителните, укрепителните и направата на 
предпазните отводнителни канавки. 

Улавянето на повърхностните дъждовни води след рекултивацията на депото ще 
става чрез повърхностната канавка, проектирана частично около рекултивираното тяло на 
депото. 



При изпълнението на строително-монтажните работи следва да се спазват 
Инструкциите по техника на безопасността на труда, Инструкциите за изпълнение на земни 
работи и другите нормативни документи, свързани с изпълнението и контрола на 
изпълнението на СМР. Необходимо е да се работи само в сухо време, което се налага от 
спецификата на изпълняваните дейности.   

1.1.2 Събиране на повърхностни води 
Около депото  в южна и източна посока ще се изградят повърхностни канавки за 

улавяне на атмосферните води, попаднали върху скатовете на съседните имоти и около 
тялото на релкултивираното депо.  

Оразмеряване на южна канавка: 

Канавката, разположена от южната страна на имот I-87,88 ще улавя повърхностните води от 
околните терена, разположени над депото. Очакваното количество повърхностни води, 
които биха попаднали в южната канавка възлиза на 104.58 l/s, при интензивност на 
оразмерителния петминутен дъжд 225 l/s/ha и площ на отводнявания терен (над депото) 
4.648 ha.  

 При изчислението на очакваните водни количества е прието оразмеряване с 
максимален интензитет на дъждовете в разглеждания район с времетраене 5 минути и 
период на еднократно претоварване Р=1. При валежите количеството на повърхностно 
оттичащата се вода винаги е по-малко от това на падналата поради попиване в терена, 
изпарение и др. Разликата зависи от вида на покритието на терена и се определя чрез отточен 
коефициент. Тъй като в случая околните терени са затревени, то приемаме отточен 
коефициент ψ=0,10. 

 Максималният отток се определя по формулата: 

Qmax=F.ψ.q, dm3/s 

Qmax= 4.648 x0.1 x 225= 104.58 l/s 

Канавката с трапецовидно напречно сечение и светли размери: дълбочина – 0,35м; 
широчина на дъното 0.30метра; горна широчина 0.9 м, ще проведе водното количество с 
напълване 23см със скорост 0,76m/s и наклон 0,15%.   

 

Оразмеряване на източната канавка: 

Канавката, разположена от източната страна на имот I-87,88 ще улавя повърхностните води 
от площадката за компостиране. Поради големите наклони източната канавка ще се изпълни 
от италиански улеи. Очакваното количество повърхностни води, които биха попаднали в 
източната канавка възлиза на 70.87 l/s, при интензивност на оразмерителния петминутен 
дъжд 225 l/s/ha и площ на отводнявания терен (част от площадка за компостиране) 0.35 ha.  

 При изчислението на очакваните водни количества е прието оразмеряване с 



максимален интензитет на дъждовете в разглеждания район с времетраене 5 минути и 
период на еднократно претоварване Р=1. При валежите количеството на повърхностно 
оттичащата се вода винаги е по-малко от това на падналата поради попиване в терена, 
изпарение и др. Разликата зависи от вида на покритието на терена и се определя чрез отточен 
коефициент. Тъй като в случая околните терени са асфалтирани, то приемаме отточен 
коефициент ψ=0,90. 

 Максималният отток се определя по формулата: 

Qmax=F.ψ.q, dm3/s 

 

Qmax= 0.35 x0.9 x 225= 70.87 l/s 

1.1.3 Горен изолиращ екран 
След достигане на проектната коти на преоткосираните отпадъци, започва 

изграждането на горния изолиращ екран на депото. Горният изолиращ екран включва 
изграждането на слоеве, както следва: в отпадъците ще се изпълнят четири дренажни ребра 
от баластра с широчина 50cm и дебелина 50cm (газов дренаж), дължина 20м, към всеки от 
двата вертикални газоотвеждащи кладенеца, както е показано в приложените чертежи. В 
най-високата част на газовите ребра ще бъдат монтирани перфорирани тръби DN 100, които 
ще отвеждат уловеният биогаз към газов кладенец, през който ще бъде изпускан в 
атмосферата. Върху така оформеното депо, ще се положат глинести почви 50 cm и 
обикновени почви 50cm. 

Съгласно Приложение №2 на Наредба №6 за условията и изискванията за изграждане 
и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци т.4.7. проектните наклони на билото и на откосите на депото се 
определят с оглед очакваните слягания и недопускане на заблатяване, ерозионни или 
свлачищни процеси. Наклонът на откосите се определя въз основа на стабилитетни 
изчисления за обща устойчивост и свличане (хлъзгане), като наклонът не може да бъде по-
стръмен от 1:2,5. Проектният наклон на откосите е 1:2,5, височината на натрупване на 
отпадъците е до 8 метра над кота терен.  

 След завършване на техническата рекултивация се предвижда биологична 
рекултивация, дадена в отделна част от настоящия проект. 

 

1.1.4 Минерален запечатващ пласт 
Минералният запечатващ пласт трябва да осигурява защита срещу просмукване и 

дифузия на вредни вещества; да има висока степен на водоплътност; да е устойчив срещу 
излужване; да притежава способност за задържане на тежки метали; да сляга в определените 
с проекта граници и да притежава способност за самозаздравяване чрез подходящ избор на 
материалите по пластичност и зърнометричен състав; при изменение на хидрогеоложките 



условия деформациите да остават в определените с проекта граници. 

 За изграждане на минералния запечатващ пласт от глинести почви, ще се използват 
естествени хомогенни минерални материали, като се предвижда слоят от глинести почви да е 
50см. 

1.1.5 Газоотвеждаща система 
Газоотвеждащата система ще се изпълни чрез  изграждането на 4 броя ребра с 

размери 50/50 сm с дължина 20м от промита баластра към всеки от двата газоотвеждащи 
кладенеца. Промитата баластра е необходимо да притежава коефициент на филтрация 1.10-

3m/s; зърнометричният състав на материала е в границите 4-32mm; калциевият карбонат в 
състава на дренажния материал не трябва да бъде по-голям от 20 тегловни процента. 

Събирателните газоотвеждащи тръби са в горния край на дренажните ребра с 
дължина по 6m перфорирани, HDPE.  

1.1.6 Обезвреждане на биогаза 
Хоризонталната част на газоотвеждащата система представлява дренажни ребра от 

чакъл /баластра/ с размери 50/50cm с дължина 20м за ГК 1 40м за ГК2 и хоризонтални 
газоотвеждащи дренажни тръби – HDPE, Ф90 – перфорирани по детайл. За разделяне на 
дренажните ребра от отпадъците се полага геотекстил. Хоризонталните събирателните тръби 
с единична дължина 6,0m и възходящ наклон към кладенците са разположени лъчеобразно –
4 броя за ГК1 и 3 броя за ГК2. Събирателните тръби заустват във вертикалната тръба HDPE, 
ф225mm на газовия кладенец.  

Газов кладенец ГК1 има капацитет 6 m3/h и газов кладенец ГК2 - 14 m3/h и следната 
конструкция (виж детайла): 

- Изкоп в тялото на отпадъците на дълбочина 3,30m с диаметър 3,50m; 
- Отвеждаща вертикална тръба HDPE, ф225mm с L= 7.25m, поставена в обсадна 

тръба ф560 в долния си перфориран край (3,50 м). Горната част на тръбата е 
плътна. На височина 3,50m в тръбата заустват хоризонталните събирателни тръби, 
съгласно приложения детайл; 

- Хоризонтален допълнителен слой бентонитова мембрана (GCL), с диаметър 4,0m е 
положен по горната повърхност на уплътнените отпадъци е свързан с вертикалната 
тръба Ф225, по приложения детайл; 

- Защита на вертикалната отвеждаща тръба Ф225 в надземната част се осъщеатвява 
посредством ст.бет. пръстен Ф1250mm – 1 бр.х 1,0m със стоманен капак от 
рифелова ламарина (дебелина 3,0mm) с двустранно затваряне с панти.  

 

1.2 Конструкция на реконструираното депо 
Конструкцията на запечатването и рекултивацията на депото отговаря на 

изискванията на Наредба № 6 от 27 август 2013 г. 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 от 13 Септември 2013г. 



За осигуряване на стабилитета на откоса е предвиден наклон на отпадъците 1:2,5. 
Върху отпадъците се полага запечатващи слоеве на горния изолационен екран. Малкият 
наклон на тялото на депото не налагат допълнителни мероприятия за повишаване на 
устойчивостта му. 

Поради факта, че до момента не е наблюдавано генериране на инфилтрирани води, и 
вземайки предвид недопускане на допълнителни атмосферни води след рекултивиране на 
сметището, не е предвидена система за събиране и обезвреждане на инфилтрирани води.  

За отвеждане на повърхностните води, формирани от падналите валежи върху 
околните скатове, са предвидени канавки. 

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 /Минималните изисквания за рекултивация на съществуващите депа за неопасни битови 
отпадъци, предвидени за финансиране по ПМС 209/2009 г./.   

За осъществяване на достъпа до депото се използва сега действащия път за достъп от 
южна посока.   

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; 
 Изграждане на мониторингова система – за подземните води /кладенци/, 

повърхностните води и нивелачни репери за контрол на топографията на депото; 
Техническите характеристики на рекултивираното общинско депо за отпадъци Белово 

са посочени в таблица 2.  

Площта на съществуващото депо е определена съгласно експертна оценка на около 
26462m2. 

Технически характеристики на рекултивираното депо за отпадъци, Белово 

Таблица 2 



№ Описание 

Единичн
а 

мярка 

Количест
во 

1. Обща площ на съществ. отпадъци, предмет на 
рекултивация - хоризонтално 

дка 26,462 

2. Обща площ за техническа рекултивация (след 
прибутване на отп.) - хоризонтално 

дка 23,034 

3. Освободена площ (след прибутване на отп.) - 
хоризонтално 

дка 3,428 

2. Обща площ за биологична рекултивация  дка 24,888 

4. 
Дължина на отводнителни земни канавки 90/30/35см 

южна 195м; източна 100м  

 

м 

 

295 

5. Дължина на канавка тип Италиански улеи м 57 

6. Мониторингови кладенци бр 3 

7. Газови кладенци бр 2 

8. Нивелачни репери 

- контролни/нови 

 

 

бр 

 

 

2 

9. Обем на газовите дренажни ребра /0,50/0.50 м/  м3 50 

10. Обем на глинестите почви /0.50 м/ м3 12 444 

13. Обем на покривния почвен слой /0.50 м/ м3 12 444 

17. Общ обем на депонираните отпадъци (уплътнени) м3 45 406 

18. Общ обем на депонираните отпадъци (уплътнени) т 54 487 

 

Почвените пластове са изчислени както следва:  

хоризонтална площ 23 034m2;  

по скатовете 23 034х1,08 за наклона =24 888 m2,  

общо –24 888m2.  



 

Площта за биологична рекултивация е изчислена както следва: 

хоризонтална площ 23 034m2;  

по скатовете 23 034х1,08 за наклона =24 888 m2,  

общо –24 888m2.  

1.3 Тяло на отпадъците 
Тялото на депото се оформя посредством прибутване на стари местни отпадъци 

съгласно приложената схема за баланс на масите, като се създават откоси с наклон 1:2,5.
Височината на отпадъците е до 8m. 

 

1.4 Управление на повърхностните води 
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.  

Очакваните водни количества са изчислени подробно в т.3.1.2. 

 

1.5 Система за улавяне и обезвреждане на биогаза от тялото на депото 
 

Санитарното депониране спада към биологичните методи за обезвреждане на ТБО, 
при които разлагането на органичните компоненти в отпадъците е продължителен процес. 
При този процес органичната част се трансформира в неорганична под въздействието на 
микроорганизми и в отсъствие на кислород. Процесът на разлагане е свързан с отделяне на 
биогаз. Биогазът е богат на метан газ. Метановото съдържание е от 50 до 85%. В състава си 
съдържа също така и въглероден двуокис от 15 до 40%, азот, водород, кислород и 
сероводород. Получава се при ферметационни процеси в анаеробна среда (без кислород) на 
биологични продукти. Битовите отпадъци, които са депонирани на регионалното депо не се 
събират разделно. Може да се направи извода, че в периода, когато депото е експлоатирано 
активно, общината е била по-населена (регистрира се общ спад на населението в страната), 
животновъдството е било по-развито в общината, поради което биоразградимите отпадъци 
са били използвани в по-голяма степен и депонирани в значително по-малка степен. 
Следователно биоразградимата състявка в депото, подлежащо на рекултивация е много 
малка.  

Количеството и концентрацията на биогаза е в зависимост от състава на ТБО, времето 



за престой в депото, влажността им, степента на уплътняване, климатичните характеристики 
на района и др. 

За определяне на очакваното количество биогаз след рекултивацията е направена 
аналогия с изследванията за газовите емисии от регионално депо в България, където се 
очаква от 2009г до 2025г. (период от 16 години) да бъдат натрупани около 785 500t битови 
отпадъци. Използван е модел за прогнозиране LandGEM (ver.3.02), разработка на 
Американската агенция за опазване на околната среда. Според него максималното отделяне 
на биогаз от тялото на депото се очаква да бъде в периода около 2025година, при 
приемането, че началото на депонирането е 2009г. максималното количество отделен газ в 
този период е около 1300m3/h. Анализът на изготвената прогноза показа, че поради 
относително неголямото количество отпадъци, които ще се депонират годишно на 
регионалното депо, не следва да се очаква производство на газ в количество, което да си 
заслужава оползотворяване. 

На депото в Белово, което подлежи на рекултивация са депонирани 45 406m3 или 
около 54 500t отпадъци, което е приблизително 15 пъти по-малко от изчисленото количество 
за регионалното депо, описано по-горе. Газовите емисии са със затихващи функции поради 
много по-дългия период на експлоатация, поради което максималното отделяне на биогаз е 
отдавна преминало. Недвусмислено може да се приеме, че газовите емисии, които могат да 
се очакват след рекултивацията са в малко количество. 

За изчисление на прогнозното количество биогаз, който се очаква да бъде отделян 
през годините от натрупаните в депото отпадъци са правени няколко типа математически 
модела от 70-те години до наши дни. Използвани са експериментални резултати от депа с 
различен обем, различна продължителност на съхранение на отпадъците и т.н. Резултатите 
са систематизирани и обобщени като са предложени осреднени инструменти за целите на 
проектирането, които дават достоверни резултати при предварителните изчисления. 

В някои изследвания, базирани на модела LandGEM, разработен от Агенцията за 
опазване на околната среда на САЩ, са възприети следните стойности за предварително 
изчисление на очакваните количества биогаз: 

4÷10 l/kg/y (разграждане в продължение на 3 до 7 години – налични условия за бързо 
разграждане) 

1.5÷3 l/kg/y (разграждане в продължение на 10 до 20 години – налични условия за умерено 
разграждане) 

0.7÷1.5/kg/y (разграждане в продължение на 20 до 40 години – налични условия за бавно 
разграждане)  

 За приблизителни изчисления на годишния добив на биогаз се препоръчва диапазона 
3-90 l/kg (3-90m3/t)сух отпадък. 

Следва да се вземе предвид, че оказват влияние температурата на депото, 
морфологичния състав на отпадъците, възрастта на депонирания отпадък, структурата и 



влажността на отпадъците, покривката на депото и др. 

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 съгласно приложените 
чертежи. 

 Изкопаване и полагане на газовите ребра към двата кладенеца, оформени 
съгласно приложените чертежи 

 Изкопаване и полагане на газовите кладенци, съгласно предствените чертежи 
 Полагане на покривните слоеве, съгласно проектното решение и приложените 

чертежи. 
 Изпълнение на биологичната рекултивация, съгласно проекта 
 Изпълнение на отводнителните канавки, съгласно приложените чертежи 
 Изпълнение на предписаните мониторингови съоръжения за извършване на 

постоянно наблюдение и контрол. 

1.6 Контрол върху работите 

1.6.1 Оборудване на Изпълнителя 
Изпълнителят трябва да притежава оборудване, което да осигури ефективно и 

качествено изпълнение на строителните работи на обекта и ще позволи завършването му в 
определен срок. 

1.6.2 Защита на съществуващи съоръжения 
Изпълнителят е задължен да запази без повреда всички съществуващи съоръжения и 

вече изпълнени дейности в зоната на строителния обект, независимо дали са указани или не 
на чертежите. Същият е задължен да възстанови всяка щета за своя сметка. 

 
 

 
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности 

в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от 
издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; 
орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на 
специален закон: 

Съгласуване с РИОСВ Пазарджик. 
  
4. Местоположение: 
 
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се 

посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или 



правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост 
до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, 
подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното 
наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на 
съществуваща пътна инфраструктура) 

Районът на рекултивираното депо попада в обхвата на подземно водно тяло с код: 

BG3G00000Pt037 Карстови води - Малко Белово (Пукнатинни и карстови води в 
Протерозой Източнобеломорски район), както и съвсем периферно на подземно водно тяло с 
код: 

BG3G000000Q013 Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина (Порови води в 
Кватернер и Неоген-Кватернер Източнобеломорски район). Депото е в северозападна посока 
от град Белово и не попада в обсега на подземното водно тяло с код BG3G000000Q013. Това 
се доказва и с факта, че депото за неопасни отпадъци на община Белово не е 
идентифицирано като замърсител на ПВТ в приложение 23 от том 1 на ПУРБ ИБР 2016-
2021. 

BG3G00000Pt037 Карстови води - Малко Белово – безнапорно. Характеристика на 
покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване – почвен слой; няма идентифициран 
точков източник на замърсяване: депо за неопасни отпадъци. Подземното водно тяло не се 
намира в риск по нито един показател, съгласно Прил. 23; том 1 от ПУРБ ИБР 2016-2021. 

Защитена зона- Натура 2000 

Въздействието върху елементи от Националната екологична мрежа в резултат от 
експлоатацията на площадката ще бъде ограничено само в рамките на разглежданата площ. 
Продължителността на въздействие съвпада с продължителността на експлоатация на 
обекта. Реализацията на този проект е с положителен ефект. Обемът и мащабът на проекта 
ще окаже незначително въздействие върху околната среда. Предвид естеството на дейността, 
въздействията могат да се определят като локални и краткотрайни. 

 Около територията на площадката и в близост до нея няма други обекти, които са 
важни или чувствителни от екологична гледна точка. Независимо от това възложителят ще 
осъществява контрол по време на строителството и експлоатация на обекта за недопускане 
на причини, които биха довели до пожари, аварии и невъзвратими щети.  

 На територията на площадката и в близост до нея няма площи, които се обитават от 
защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната.  

 На територията на площадката или в близост до нея няма ландшафти или живописни 
местности, които могат да бъдат засегнати.  

 На територията на площадката или в близост до нея няма пътища или съоръжения за 
достъп до места за отдих, които могат да бъдат засегнати. 

  На територията на площадката или в близост до нея няма местности и обекти с 
историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати. Територията на 
инвестиционното предложение не се намира в зона с опасност от земетресения, пропадания, 
свлачища, ерозия, наводнения или неблагоприятни климатични условия, напр. температурни 
инверсии, мъгли, силни ветрове, които могат да предизвикат проблеми в околната среда.  

 Площадката не попада в и не засяга СОЗ. 
 Избраното местоположение е извън населено място, в землището на с. Дъбравите, 

община Белово, като имотът е подходящ от гледна точка на пътно- транспортната 



обстановка за реализиране на такъв вид проект. 
 

 
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията: 
 
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди –

чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, 
и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или 
необходимост от изграждане на нови) 
 
При строителството ще се спазват одобрените строителни книжа. 

 
6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

Целта на проекта се терена да се рекултивира, за да няма вредни емисии, газове и др.   
 
7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното 

третиране: 

Не, технологията на рекултивация предвижда цялостно рекултивиране на отпадъка и терена.  
 
8. Отпадъчни води: 
 
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, 

промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна 
станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна 
система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) 

 
Описано в проекта/ част технология/ 

 
9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 

предприятието/съоръжението: 
 
(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на 

опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно 
приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване 
на последствията от тях) 

На площадката  не се очаква да има опасни химични вещества. 
 
 
І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по 

реда на глава шеста ЗООС. 
ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 
 
Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, 

когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 
към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 
ЗООС) поради следните основания (мотиви): 



 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
Прилагам: 
 
1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, 

район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на 
чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.  

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или 
административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на 
инвестиционно предложение. 

3. Други документи по преценка на уведомителя: 
3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; 
3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ 
мащаб. 

4. Документ за собственост или документ, доказващ правото на възложител /съгласно 
§1, т.20 от преходни и заключителни разпоредби на ЗООС/. 

5.  Електронен носител – 1 бр.  
6. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в 

електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 
7.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга 

на посочения от мен адрес на електронна поща. 
 

Дата: 18.10.2018г. 
Кмет на община Белово 
К. Варев 

 

 
 


