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 Настоящото Прединвестиционно проучване за Компостираща инсталация за 

разделно събрани зелени отпадъци в УПИ II 86, местност "Вучата могила", землище 

с.Дъбравите, ЕКАТТЕ 24414, Община Белово и съпътстваща инфраструктура,  е 

изготвено съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти, глава 2. 

 Настоящото прединвестиционно проучване е изготвено въз основа на договор с 

Община Белово и задание от Възложителя и предоставена налична документация. 

Целта на разработката е да се изготви Прединвестиционно проучване, да се придържа 

към изискванията на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“ 

ПРОЦЕДУРА № BG16M1OP002-2.002 “КОМБИНИРАНА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ И НА 

ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”. 

 

1 ИЗЯСНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО СТРОИТЕЛНО 

НАМЕРЕНИЕ 

 В изпълнение на поетите ангажименти по прилагане на Директива 1999/31/ЕС за 

депониране на отпадъците в България е предвидено изготвяне и прилагане на 

Национална стратегия за поетапно намаляване на количествата биоразградими 

отпадъци, предназначени за депониране. Стратегията трябва да осигури постигането на 

определени количествени цели, като до 2020 година количествата на биоразградимите 

отпадъци, предназначени за депониране, трябва да бъдат намалени до 35% от общото 

тегловно количество на биоразградимите битови отпадъци, образувани през 1995 

година. Биоразградимите отпадъци, подходящо събрани, могат да бъдат предназначени 

за преработка в компост или в горивна биомаса. 

 Повечето страни в ЕС са разработили стратегии за намаляване на количеството 

биоразградими отпадъци, отиващи в депата. Те включват интегриран пакет от мерки за 

разделно събиране на биоразградимите отпадъци, централизирани съоръжения за 

компостиране, проекти за домашно компостиране, както и усилия за създаване на 

пазари за компост и други крайни продукти. НПУДО предвижда реализирането на 

съоръжения за предварително третиране на биоразградими отпадъци и проекти за 

домашно компостиране.  

За реализиране на практика процес за оползотворяване на биоразградими отпадъци 

чрез компостиране, следва тези отпадъци да бъдат отделени от общата маса на 

отпадъците. Най-ефективно този процес се осъществява чрез разделното им събиране в 

подходящи за целта контейнери още при генерирането им. В световен мащаб 

съществуват многобройни примери за добри практики в това отношение. Необходимо е 

да се провежда целенасочена и постоянна разяснителна дейност сред населението. 

Разделянето на биоразградимите отпадъци трябва да се осъществява първо в домовете, 

в производствените предприятия на хранително вкусовата промишленост, в 

заведенията за обществено хранене и навсякъде, където се генерират биоразградими 

отпадъци.   

1.1 Общи данни  

 Настоящото Прединвестиционно проучване за Компостираща инсталация за 

разделно събрани зелени отпадъци в УПИ II 86, местност "Вучата могила", 

землище с.Дъбравите, ЕКАТТЕ 24414, Община Белово и съпътстваща 

инфраструктура, BG16M1002-2.002-0004  разглежда два варианта по отношение на 

инсталацията за компостиране. 

 Община Белово е част от област Пазарджик. Разположена е съответно на 

разстояние 42км от община Пазарджик. 
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1.2 Климат 

 Община Белово е включена в административно-териториалните граници на 

Пазарджишка област и съгласно разпоредбите на ЗРР, с който на територията на 

Република България се обособяват шест райони за планиране. Община Белово  попада 

в  Южен централен район като заема 336.2кв.км, или 7,5 % от територията на 

Пазарджишка област,която е с площ от 4 457.167кв.км. Повече от половината от 

територията на общината е заета от горски фонд - 229 651 дка. Има 8 населени места с 

общо население 9 201 жители  към 31.12.2016 г. (Главна Дирекция Гражданска 

Регистрация и Администратично обслужване) 

Населени места в община Белово: 

гр. Белово; 

с. Аканджиево; 

с. Габровица; 

с. Голямо белово; 

с. Дъбравите; 

с. Мeненкьово; 

с. Момина клисура; 

с. Сестримо. 

 

 

Фигура: Община Белово карта 

 Територията на община Белово обхваща части от планините Рила, Родопи и 

Средна гора, разделени от пролома на р. Марица и силно врязаната долина на р. 

Яденица, както и част от Горнотракийската низина. Най- голяма част от общината е в 

Рила - това са най-източните части на Източна Рила (част от Белмекенския дял и по-

голямата част на Славовския дял на планината).  

 Родопската и Средногорската части от територията на общината са много по- 

малки по обхват. На югоизток границата минава по билото на Родопския рид Алабак, 

разположен между долините на р. Яденица и р. Чепинска. На североизток билото 

намалява височината си до разседа към Тракийската низина.  

 Северно от р. Марица в общината се включват южните склонове на най-южните 

разклонения на Ихтиманска средна гора, стръмно спускащи се в пролома.  
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 Най- източната част на общината представлява малка част от Горнотракийската 

низина след пролома на р.Марица.  Най-високата точка на общината е 

връх Белмекен 2626 m. 

Територията на общината попада на границата между умерено- континенталната и 

преходно- континенталната климатична подобласт на европейско- континенталната 

климатична област. Към умерено- континенталната подобласт се отнасят най- 

западните части от територията. Теренът над 1000 м н.в. се отнася към 

севернородопския нископланински климатичен район, а над него се простира 

среднопланинската част на планинския климатичен район. Над 2000 м н.в. теренът 

принадлежи към високопланинската част на планинския климатичен район. Западната 

част е преходна, носеща белезите на умереноконтиненталната климатична подобласт. 

На всеки 200 м над морското равнище средната годиншна температура се понижава с 

1-1,2
0
С, което е характерно особено за Рила и Родопите. Средните минимални 

температури се движат между  -16
0
С и –22

0
С.Абсолютната минимална температура е –

260С, а абсолютната максимална температура е 36,9
0
С. Проявяват се ранните и късните 

пролетни слани. Тук зимата е сравнително мека със средна януарска температура 1,1
0
С. 

Есента е по – топла от пролетта. През годината се наблюдават 227 слънчеви дни, 18 с 

мъгла и 27 с валежи от сняг. Количеството на валежите нараства с увеличаването на 

надмоската височина. Най – изобилни и по – високи от средните в страната са в Рила и 

Родопите. За нископланинския климатиччен район максимумът на валежите е през 

пролетта. Сезонната им сума в планинския климатичен район е силно изравнена. За 

севернородопския климатичен район среднта дата на първата снежна покривка е 1 

декември, а последната – 20 март. В среднопланинската част първата трайна снежна 

покривка се образува на 20 ноември и се задържа до 20 май. Относителната влажност 

на въздуха се движи от 55 до 80 %. Най – висока е през пролетта, а най – ниска през 

юли. Наличието на високопланински масиви внася съществени изменения и създава 

значително разнообразие на климата.  Дълбокото врязване на реките, които имат 

разклонени долини със стесняване в най – долната им част, способстват за 

продължително задържане на студените въздушни течения, поради което често пъти се 

образуват мъгли. 

Равнинната част се отличава със сравнително по-мек климат. В региона валежите имат 

максимум през м. май или м. юни. В западната си част територията на Община Белово 

граничи в преход с Умерено- континенталната климатична подобласт, която обхваща 

почти цяла Западна и Северна България. По течението на река Марица - приблизително 

в границите между гара Сестримо и квартал Малко Белово се чувства и влиянието на 

Преходно-средиземноморската климатична област. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BD_(%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%85)
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Източник: Weather Princeton - meteoblue 

"Среднодневният максимум" (плътна червена линия) показва средната 

максимална дневна температура за всеки месец за община Белово. По същия начин 

"Среднодневният минимум" (плътна синя линия) показва средната минимална дневна 

температура. Горещите дни и студените нощи (пресечени червени и сини линии) 

изразяват средната дневна температура в най-топлия ден и средната-нощна 

температура в най-студената нощ от месеца за последните 30 години. 

 Есента е сравнително по- топла от пролетта. Най- студен е м. януари когато 

средните месечни температури на районите с по-голяма надморска височина достигат 

от -3 до - 3,5 С. Вторичен максимум се наблюдава през зимните месеци.  

 
 

Източник: Weather Princeton - meteoblue 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBnoixxN7XAhXjB5oKHXX-BLoQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.meteoblue.com%2F&usg=AOvVaw2ey7aWM70rDat51fejD8wD
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBnoixxN7XAhXjB5oKHXX-BLoQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.meteoblue.com%2F&usg=AOvVaw2ey7aWM70rDat51fejD8wD
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 Графиката показва колко дни в годината е слънчево, с незначителна облачност, 

облачно и колко дни в годината вали дъжд.  

 

 

 
Диаграма на валежи 

 

 

 Диаграмата показва, че максимумът на валежи е през месец май (76мм), следван 

от юни (63мм) и април (62мм), а най-малко-ноември.  

. 

 

 

 
 

Валежни дни 

 Количеството на валежните дни през май месец са 16.6, съответно 19.9 за юни и 

13.6 валежни дни за месец април. 
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Количество на валежите 

 

Диаграмата за валежи за Белово показва броя на дните от месеца, в които е достигнато 

определено количество валежи. 

 

Месец май: 

 

20-50мм: 0.5 дни; 

10-20мм: 1.5 дни; 

5-10мм: 2.9 дни; 

2-5мм: 4.6 дни; 

<2мм: 7 дни; 

дни със снеговалеж: 0,1 дни 

 

 Честота на вятъра по посока (%) и при тихо време (%)- Юндола 

Източник: Климатичен справочник за НР България- том 4 вятър 

 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

N 7.2 7.4 8.5 7.6 7.7 9.9 13.3 11.0 14.1 11.3 7.1 7.6 9.4 

NE 12,6 10,7 14,6 15,5 14,4 19,3 19,3 21,5 25,9 17,6 11,1 7,1 15,4 

E 11,2 12,5 17,5 20,0 25,6 26,7 30,0 30,0 24,2 19,5 15,3 14,6 20,0 

SE 9,7 9,0 10,4 9,1 12,2 10,8 9,0 9,0 10,9 12,4 14,2 10,2 10,8 

S 27,1 27,6 26,4 20,3 18,2 11,5 12,0 12,0 10,4 18,8 25,0 31,9 20,8 

SW 15,9 17,5 11,6 10,8 6,7 4,6 3,5 3,5 4,0 8,3 14,1 17,5 10,5 

W 4,2 3,8 4,4 6,1 6,4 4,1 4,5 4,5 2,3 3,8 4,8 5,1 4,5 

NW 12,2 11,5 6,4 10,6 6,5 9,8 8,4 8,4 8,2 8,4 8,4 5,9 8,7 

ТИХО 55,5 50,2 51,8 49,6 54,3 55,6 61,2 61,2 60,0 59,0 59,5 54,4 55,6 
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Честота на вятъра по посока (%) и при тихо време (%)- Велинград 

 

 

Източник: Климатичен справочник за НР България- том 4 вятър 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Год

. 

N 
12,

3 

12,

0 

15,

3 

11,

6 

13,

0 

16,

2 

19,

0 

19,

3 

21,

2 

18,

5 

13,

5 

10,

2 
15,2 

NE 
28,

1 

28,

5 

32,

0 

37,

1 

37,

9 

41,

5 

41,

2 

42,

6 

45,

0 

38,

8 

28,

4 

24,

9 
35,4 

E 5,6 7,6 6,9 5,8 7,5 7,7 7,5 7,7 6,9 5,8 4,1 5,3 6,5 

SE 3,9 5,8 4,5 5,4 6,4 6,4 5,6 6,2 5,5 4,0 5,6 4,8 5,3 

S 3,6 4,4 3,1 5,7 5,7 5,2 4,9 5,6 3,8 4,3 6,7 5,7 4,9 

SW 
22,

1 

22,

1 

19,

1 

19,

0 

14,

5 
8,9 5,9 6,0 7,7 

15,

4 

21,

0 

25,

3 
15,6 

W 
15,

8 

12,

5 

13,

2 
9,2 

10,

2 

10,

7 

11,

7 
9,2 6,0 8,8 

12,

6 

16,

4 
11,4 

NW 8,5 7,0 5,9 6,3 4,9 3,4 4,1 3,5 4,0 5,3 8,2 7,5 5,7 

ТИХ

О 

69,

5 

57,

2 

53,

8 

52,

4 

56,

3 

58,

0 

57,

5 

57,

7 

59,

7 

61,

4 

65,

6 

67,

9 
59,8 
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 Роза на вятъра по посока и при тихо време  
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*Забележка: Община Белово се намира в голяма близост до община Велинград и 

Юндола и поради тази причина за стойностите на скоростта и честотата на вятъра 

приемаме данните за община Велинград и Юндола, за които са представени рози на 

вятъра.   

1.3 Данни за броя на населението    

 Развитието на населението на община Белово е взаимосвързано с цялостното 

демографско и социално-икономическо развитие на областта, Южния Централен район 

за планиране и страната. Етническият състав на населението на общината включва и  

малцинствени групи. Демографските показатели  на общината се влошават. Намалява 

броят на населението, влошава се възрастовата структура, отрицателни са естественият 

и механичният прираст. Периферните населени места се обезлюдяват, съществуват 

трайни тенденции за миграция към по-големи градове и емигриране в чужбина. В 

процеса на механично движение по-голямата част от мигриращото население се е  

насочвало към общинския център. 

ТАБЛИЦА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС област ПАЗАРДЖИК община 

БЕЛОВО- 31.12.2016 г 

Населено място 

Постоянен адрес 

Общо 
наст. адрес в 

нас. място 

наст. адрес в 

нас. място от 

общината 

наст. адрес 

извън общината 
  

гр. Белово 4161 3486 103 572 

с.Аканджиево 423 370 1 52 

с. Габровица 457 397 9 51 

с. Голямо белово 503 446 17 40 

с. Дъбравите 501 428 12 61 

с. Манекенкьово 1034 866 27 141 

с.Момина клисура 958 813 14 131 

с. Сестримо 1164 1005 14 145 

Всичко за 

общината 
9201 7811 197 1193 
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Източник: Главна Дирекция Гражданска Регистрация и Администратично обслужване 

 

Източник: ТСБ Пазарджик 

 От представената графика се вижда, че община Белово не прави изключение от 

общата за страната статистика за намаляване числеността на населението. Причини за 

това са намалената раждаемост и устойчивото нарастване на смъртността. Запазва се от 

години съществуващата трайна тенденция за намаляване на броя на населението, което 

се дължи основно на отрицателен естествен прираст и засилени миграционни процеси. 

Миграционните процеси имат временен (понякога и сезонен) характер и са свързани 

най-вече с безработицата в региона. 

 Територията на общината е богата и на пресни подземни води. Термалните води 

са представени от минералните извори на територията на общината, намиращи се 

източно от кв. „Малко Белово”. Температурата на водата на минералните извори е 22 – 

25 С. Водата е без мирис, бистра и безцветна. По стандарт отговаря на БДС 14947 от 

1980 год. Определя се като карбонатно- калциево-магнезиева вода. Няма точни данни 

за дебита на минералните извори, но видимият дебит се оценява на 80 до 100 л/сек. 

 Най-разпространените почвени видове на територията на общината са: канелени 

горски почви, канелени подзолисти горски почви, кафяви горски и планинско-ливадни 

почви. Планинско- ливадните почви са разпространени в рилската част над 1800 - 2000 

м надморска височина върху почвообразуваща скала гранити. Ливадните почви в 

община Белово биват алувиални, делувиално- алувиални и делувиални. Те се 

характеризират с добро естествено плодородие. Рендзините (хумусно-карбонатните) 

почви са разпространени само в Средногорската част на системата, в компактно петно 

северно от с. Момина клисура и гр. Белово. Заети са предимно от гори. Общо за 

община Белово около 51% от общата площ са канелени горски почви, на второ място са 

кафявите горски и планинско-ливадните почви - 31%, следвани от ливадните - 13%, 

рендзините - 3% и канелено-подзолисти - 2%. Като се има предвид, че 85% от 

канелените горски почви са плитки, недоразвити и на много места с проявена ерозия, 

то само около 21-22% от почвения потенциал е с много добри качества. Останалата 

част в случаите на затревяване могат да се използват ефективно като пасища и ливади. 

Територията на община Белово е бедна на горивно-енергийни ресурси и рудни 

изкопаеми. С по- голямо значение са нерудните полезни изкопаеми - варовици и 

особено доломитът, който е важна суровина за стъкларската промишленост. В 

експлоатация са две големи кариери североизточно и западно от гр. Белово. Добиват се 

и варовици за производство на вар и инертни строителни материали. 
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1.4 Количество и морфологичен състав  на отпадъците 

 През 2015г. e изготвен “Окончателен доклад за определяне на морфологичния 

състав на битовите отпадъци, включително биоразградимите отпадъци, генерирани на 

територията на Община Белово, област Пазарджик“. Данните от изготвените анализи 

служат за определяне на оразмерителния количествен и качествен състав на 

отпадъците, генерирани на територията на разглежданата община, които ще бъдат 

достигнати до въвеждането на инсталацията в експлоатация. 

1.4.1 Количество на отпадъците 

 Количеството на смесените битови отпадъци от Община Белово за 2015г. е 

3053т. Количеството отпадъци от системите за разделно събиране е съответно 64,7т и 

165,698т разделно събрани битови отпадъци от площадки, разположени на територията 

на Община Белово (по данни на ИАОС за 2015г) - общо 230,40 т. Разделно събраните 

зелени отпадъци от поддържане на паркове и градини са 1 237т. 
Таблица №1. Обобщена информация за количеството на образуваните битови отпадъци на 

територията на Община Белово за 2015 г.  

 

Видове отпадъци Количество, тона 

Събрани и депонирани смесени битови 

отпадъци 

3053 

Разделно събрани от системата за 

разделно събиране на отпадъците от 

опаковки 

64,7 

Разделно събрани битови отпадъци от 

площадки 

165,698 

Биоотпадъци от поддържане на 

обществените площи 

1237 

ОБЩО ОТПАДЪЦИ 4520,398 

 

1.4.1.1 Количество на разделно събраните зелени отпадъци 

Количеството на зелените отпадъци от Община Белово са определени в изготвения 

през 2015г. “Окончателен доклад за определяне на морфологичния състав на битовите 

отпадъци, включително биоразградимите отпадъци, генерирани на територията на 

Община Белово, област Пазарджик“, който включва и данни за генерираните зелени 

отпадъци, предоставени от администрацията на разглежданата община. 

Предвид разпоредбите на чл.34, ал.1 от Закона за управление на отпадъците съгласно 

който биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини се 

събират разделно в таблица №3 е изчислено общото количество на тези отпадъци за 

Община Белово. При изчислението са спазени указанията за норма на образувани 

отпадъци съгласно Инструкциите за прилагане на нормативните изисквания, свързани с 

управлението на биоотпадъците (насоки за прилагане на Наредба за разделно събиране 

на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 06.12.2013 г. Обн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 

г.), одобрени с Заповед № РД- 687/05.09.2014 г. на Министъра на околната среда и 

водите. Приетата норма е 7кг./м2/година окосена трева, листа, клони от резитба на 

дървета и храсти и др. 

 

Таблица 3 . Оценка на количеството на биоотпадъците от поддръжка на обществените 

площи, паркове и градини в община Белово 
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Населено 

място 

Пло

щ 

м2 

Общо 

количес

тво на 

образув

аните 

растите

лни 
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и за 

периода 

на 

провежд
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огичния 
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и

, 
2
0
1
5

 

 
м

.д
ек

ем
в
р
и

, 
2
0
1
5

 

Гр. Белово 65 

629 

459 0 0 0 0 59,72 91,

88 

91,8

8 

91,8

8 

59,7

2 

32,16 32,16 0 

с. 

Габровица 

9 

098 

64 0 0 0 0 8,28 12,

74 

12,7

4 

12,7

4 

8,28 4,46 4,46 0 

с.Момина 

клисура 

28 

991 

203 0 0 0 0 26,38 40,

59 

40,5

9 

40,5

9 

26,3

8 

14,21 14,21 0 

с. 

Дъбравите  

16 

125 

113 0 0 0 0 14,67 22,

58 

22,5

8 

22,5

8 

14,6

7 

7,90 7,90 0 

с. 

Мененкъо

во 

24 

479 

171 0 0 0 0 22,28 34,

27 

34,2

7 

34,2

7 

22,2

8 

11,99 11,99 0 

с. 

Аканджие

во  

6 

974 

49 0 0 0 0 6,35 9,7

6 

9,76 9,76 6,35 3,42 3,42 0 

с. Голямо 

Белово 

3 

200 

22 0 0 0 0 2,91 4,4

8 

4,48 4,48 2,91 1,57 1,57 0 

с. 

Сестримо  

12 

657 

89 0 0 0 0 11,52 17,

72 

17,7

2 

17,7

2 

11,5

2 

6,20 6,20 0 

Кв.Малко 

Белово 

9 

500 

67 0 0 0 0 8,65 13,

30 

13,3

0 

13,3

0 

8,65 4,66 4,66 0 

ОБЩО 
176 

653 

1 237 0 0 0 0 160,7

5 

247

,31 

247,

31 

247,

31 

160,

75 

86,56 86,56 0 

 

1.4.1.2 Количество на зелените отпадъци в смесения битов 

отпадък 

Инсталацията за компостиране ще преработва както зелените отпадъци от 

поддържането на обществени площи, паркове и градини, така и градински и дървесни 

отпадъци от частни имоти. Зелените отпадъци от частни имоти, към момента постъпват 

в смесените битови отпадъци. Количеството на зелените отпадъци в смесения битов 

отпадък може да бъде оценено като сбор от количеството на фракцията градински и 

дървесни отпадъци, измерено при морфологичния анализ от 2015г.  
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Морфологична 

фракция 

%-но съдържание от общото 

количество смесен отпадък 

Средно 

годишно 

  Пролет Лято Есен Зима % 

градински 24,90 14,50 15,09 27,93 20,60 

дърво 14,97 1,43 0,22 2,61 4,81 

Общо 39,87 15,93 15,31 30,54 25,41 

 

 Предвижда се въвеждане на  система за разделно събиране на зелени отпадъци 

от домакинствата в Община Белово, преди въвеждането в експлоатация на 

инсталацията за компостиране. Разяснителни кампании и осигуряване на лесен достъп 

на населението до контейнери за зелени отпадъци ще гарантират разделното им 

събиране, която предпоставка е приета при по-нататъшното оразмеряване на 

инсталацията за компостиране. 

1.4.2 Морфологичен състав на отпадъците 

Морфологичният състав на смесените битови отпадъци от проведения анализ през 

2015г. в  община Белово е представен таблично. 

 

Морфологична 

фракция 
% съдържание общо количество, т 

храна 19,6 598,388 

хартия и картон 3,8 116,014 

пластмаса 9,5 290,035 

текстилни 2,2 67,166 

гума 0,64 19,5392 

кожа 0 0 

градински 20,6 628,918 

дърво 4,8 146,544 

стъкло 12,24 373,6872 

инертни 23,32 711,9596 

метали 3,3 100,749 

опасни 0 0 

общо  100 3053 

 

 

 Видно от поместената таблица е, че в смесените битови отпадъци от община 

Белово се съдържа значително количество градински и дървесни отпадъци –общо 

25,4% от смесените битови отпадъци. Градинските и дървесни отпадъци, с цел 

последващото им оползотворяване, следва да бъдат събирани разделно. Разяснителни 

кампании и осигуряване на лесен достъп на населението до контейнери за зелени 

отпадъци ще гарантират разделното им събиране, която предпоставка е приета при по-

нататъшното оразмеряване на инсталацията за компостиране.  Очаква се до 

въвеждането в експлоатация на инсталацията за компостиране количеството на 

дървесните и градинските постъпващи в смесените отпадъци да се снижи със 80%. 

Останалите 20% градински отпадъци, до момента събирани със смесените битови 
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отпадъци, биха могли да бъдат компостирани в домашни условия или отново да бъдат 

събирани със смесените битови отпадъци.  

 Предвид тенденциите в икономическото и демографско развитие на общината не 

се очаква съществено изменение в количеството на генерираните зелени отпадъци от 

домакинствата. 

1.5 Оразмерителни данни 

 На площадката за инсталация за компостиране на зелени отпадъци от община 

Белово се предвижда изграждането на инсталация за компостиране на разделно 

събрани зелени отпадъци. Това са градински и дървесни отпадъци, генерирани при 

поддържането на общински паркове и градини, както и разделно събрани, на указаните 

за целта места дървесни и градински отпадъци от частни градини.  

 Зелените отпадъци от поддръжката на паркове и градини включват градински и 

дървесни отпадъци, които са подходящи за компостиране с цел получаване на 

висококачествен компост, който да бъде оползотворен за наторяване.  

 Оразмеряването на инсталациите за компостиране на зелените отпадъци се 

извършва на база количеството и морфологичния състав на генерираните отпадъци от 

Община Белово. За основа при определянето на оразмерителните параметри са 

използвани данните от 2015г., като съществено изменение в количеството и състава на 

генерираните отпадъци от домакинствата не се очаква в рамките на предвидения 

период за изграждане на инсталацията. При определяне на оразмерителните данни за 

инсталацията са отчетени очакваните изменения в начина на събиране на отпадъците, 

упоменати в т. 1.4, както и е предвидено повишаване на събираемостта на зелените 

отпадъци от обществени паркове и градини, съгласно съвременната практика.  

1.5.1 Зелени отпадъци от обществени паркове и градини 

 Съгласно поместените данни за месечното количество разделно събрани зелени 

отпадъци през 2015г. (Табл. 3) пиковото количество зелени отпадъци се генерира през 

летните месеци, което сочи, че основният им източник е косене на тревни площи. В 

световната практика основното количество зелени отпадъци от поддръжка на паркове и 

градини се генерира през м. Ноември с източник - листна маса от дърветата. 

Предвижда се въвеждане в Община Белово на събиране на окапали листа през есенния 

сезон, което ще доведе до увеличаване на количеството на органичните отпадъци през 

есента с до 30%. През пролетния сезон – м. Март и м. Април се очаква генериране на 

дървесни отпадъци от оформяне и резитба на дървета 0,3 кг/м2 от наличните площи на 

паркове и градини (176 653м2). 

Източник 

Общо, 

т/г Я
н

у
ар

и
 

Ф
ев

р
у
ар

и
 

М
ар

т 

А
п

р
и

л
 

М
ай

 

Ю
н

и
 

Ю
л

и
 

А
в
гу

ст
 

С
еп

те
м

в
р
и

 

О
к
то

м
в
р
и

 

Н
о
ем

в
р
и

 

Д
ек

ем
в
р
и

 

Поддържане на 

паркове и 

обществени 

градини 1380,0 0,0 0,0 20,0 28,1 160,8 247,3 247,3 247,3 184,6 110,4 110,4 23,8 
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1.5.2 Зелени отпадъци от домакинства 

 В настоящата разработка към общинските зелени отпадъци са добавени 80% от 

дървесни и  градинските отпадъци, до момента събирани със смесените битови 

отпадъци. 

Съгласно „Ръководство за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за 

събиране и транспортиране на рециклируеми и зелени отпадъци” на ОПОС от 2011г.  и 

„Ръководство за управление на био-отпадъците в България” на  МОСВ от 2011г. 

домашното компостиране не е непознато за жителите на малки населени места и селски 

райони, какъвто е районът на Община Белово. Независимо от това, домашното 

компостиране не може да намали цялото количество кухненски и градински отпадъци, 

попаднали в смесените отпадъци, поради следните причини: 

· Не всичките градински или кухненски отпадъци могат или трябва да се компостират у 

дома: 

o Изрязаните клони на дървета и храсти трябва да се надробят, за да станат 

компостируеми, което в общия случай не може да бъде осигурено в домакинствата. 

Затова, където е приложимо този тип зелени отпадъци трябва да бъдат включени в 

системите за разделно събиране. 

o Сготвена храна и месо не трябва да се слагат в домашните компостери, защото може 

да привлекат плъхове и други вредители. Подобен проблем не съществува в 

инсталациите за компостиране, където материалът се загрява над 55°C. Температурата 

в домашните компостери не достига такива стойности, затова, този тип хранителни 

отпадъци трябва да бъде изхвърлян в контейнерите за битови отпадъци или в съдовете 

за разделно събиране на био-отпадъци, където е приложимо. 

· Все още има много райони, където хранителни отпадъци се използват за храна на 

животните, а животинският тор се съхранява на отделна купчина. По принцип, тези 

домакинства вече прилагат домашно компостиране под друга форма. 

 Не на последно място, не съществува достатъчно надеждна система, която да 

гарантира, че предоставените компостери се използват по предназначение, както и за 

получаване на достоверна информация за количествата компостирани отпадъци. 

 Поради по-горе цитираните причини и в съответствие с указанията на компетентните 

органи се приема, че нивата на домашно компостиране ще се запазят, като към момента 

и останалите 20% градински отпадъци отново ще бъдат събирани със смесените битови 

отпадъци. 

 

Източник на зелени отпадъци 

Количество 

в смесени 

отпадъци  

80% 

Количество 

т/г т/г 

Градински от смесен отпадък  628,92 503,15 

Дървесни от смесен отпадък  146,54 117,25 

Общо 775,46 620,40 

 

До въвеждането в експлоатация на инсталацията за компостиране не се очаква 

изменение на количеството генерирани отпадъци от частни градини. 

 

Общото количество на зелени отпадъци, прието за оразмерително, е както следва: 
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Източник на зелени отпадъци 

 

Количество 

т/г 

Обществени зелени площи 1380 

Градински от смесен отпадък (80%) 503,15 

Дървесни от смесен отпадък (80%) 117,25 

Общо 2000,40 

   

Оразмерителното количество на инсталацията за компостиране в Община Белово 

е 2000 т/г. Морфологичният състав на зелените отпадъци от община Белово 

включва трева, листа, храсти, дървесни отпадъци. Аеробното разграждане на 

зелените отпадъци гарантира получаване на висококачествен стабилен компост с 

високо съдържание на въглерод, азот и други елементи, подходящи за наторяване. 

  

1.6 Сезонност на генериране на отпадъците 

 Зелените отпадъци ще постъпват на площадката за сепариране с различно 

месечно количество. Въз основа на данни от изготвен през 2015г. морфологичен анализ 

пикът на генериране на градински и дървесни отпадъци, към момента събирани със 

смесен битов отпадък, е през сезон зима, докато разделно събраните отпадъци от 

поддръжка на обществени зелени площи са с максимално количество през сезон лято. 

По-долу е представен график на постъпване на оразмерителните количества отпадъци 

на новопроектираната инсталация за компостиране. 

 
 

1.7 Данни за съществуващите съдове за смет и машини за 

сметосъбиранеза община Белово 

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в община 

Белово се извършва от „БКС1-Белово” ЕООД и обхваща гр. Белово, кв. Малко Белово, 

с. Аканджиево, с. Мененкьово, с. Голямо Белово, с. Дъбравите, с. Момина Клисура, с. 

Сестримо, с. Габровица, Чаира, Белмекен. 

Броя, вида на наличните контейнери, както и честотата на сметозивозване са 

дадени в следвщата таблица: 

 
Населено място Видове съдове за БО Брой контейнери Брой   почистване   по 

населено място 

 

 

 

 

Гр. Белово 

Бобър (1100л) 137 -98  

 

 

 

4 пъти месечно 

 

 

Кофи (60 л). 

 

366 - 269 

Източник Общо, т/г Януари Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври Ноември Декември

Поддържане на 

паркове и 

обществени градини 1380,0 0,0 0,0 20,0 28,1 160,8 247,3 247,3 247,3 184,6 110,4 110,4 23,8

Градински от части 

домове 503,1 39,5 41,0 45,5 51,7 51,5 30,6 30,9 31,1 27,8 25,0 24,3 41,4

Дървесни от частни 

домове 117,2 3,2 3,3 25,9 29,5 29,3 2,3 2,3 2,3 0,4 0,4 0,3 3,4

Сума 2000,4 42,7 44,4 91,4 109,3 241,6 280,2 280,5 280,7 212,7 135,8 135,0 68,6
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Контейнер (4 куб 

м.) 

19 

Кв. Малко Белово Бобър (1100л) 35  

 

4 пъти месечно Кофи (60 л). 36 

 

 Контейнер (4 куб м.) 12  

С. Аканджиево Бобър (1100л)  2 пъти месечно 

Кофи (60 л). 175-84 

Контейнер (4 куб м.) 5-6 

с. Мененкьово Бобър (1100л) 4 2 пъти месечно 

Кофи (60 л). 157-91 

Контейнер (4 куб м.) 10 

с. Голямо Белово Бобър (1100л) 3 2 пъти месечно 

Кофи (60 л). 70 

Контейнер (4 куб м.) 10 

С. Дъбравите Бобър (1100л) 3 2 пъти месечно 

Кофи (60 л). 137-92 

Контейнер (4 куб м.) 10 

С. Момина Клисура Бобър (1100л) 3 2 пъти месечно 

Кофи (60 л). 90 

Контейнер (4 куб м.) 13 

С. Сестримо Бобър (1100л) 8 2 пъти месечно 

Кофи (60 л). 223 

Контейнер (4 куб м.) 18 

С. Габровица Бобър (1100л) 8 2 пъти месечно 

Кофи (60 л).  

Контейнер (4 куб м.) 12 

Чаира Бобър (1100л) 13 2 пъти месечно 

Белмекен Бобър (1100л) 4 2 пъти месечно 
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 Към момента, на национално ниво работят няколко организации за 

оползотворяване  на  ИУЕЕО,     за  оползотворяване  на  батерии  и     акумулатори, 

излезли от употреба МПС, за употребявани пневматични гуми и за  рециклиране на 

отпадъчни масла и нефтопродукти. 

 

Сключени договори на общините в регион Пазарджик с организации за 

оползотворяване на масово разпространени отпадъци са както следва: 

  

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА 

БЕЛОВО 

 

 

„НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ „ АД 

Община      Белово      е      

сключила 

договор с „Нуба рециклиране“ АД 

за разделно събиране на негодни 

за употреба батерии и 

акумулатори /НУБА/ 

 

 

„СИТИ КОМПЪТЪР - АЛЕКС“ ЕООД 

Община      Белово      е      

сключила 

договор със „Сити Компътър - 

Алекс“ ЕООД за разделно 

събиране на ИУЕЕО. 

  

Обслужвани населени места от ОООП 

 

 

 

 

 

БЕЛОВО 

 

 

 

 

 

Екобулпак 

 

 

 

 

 

8 населени места 

„Бобър“ 1100 л. – 45 

бр.; 

 

Контейнер тип „Иглу“ 

1400 л – 23 бр. 

 

Контейнер „Жълт“  120 

л – 55 бр. 

Двете най-големи колективни системи за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки -„Екопак – България” АД и „Екобулпак” АД покриват всички общини в 

региона и са сключили договори за сътрудничество с тях. Системите за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки са представени или чрез стандартните  точки  - син, 

зелен и жълт контейнер, съответно за хартия, стъкло и пластмаса/метал или чрез  

редуцираната точка със зелен и жълт контейнер. 

 

 Въвеждане на система за разделно събиране на зелени отпадъци включва 

разполагане на допълнителни съдове за събиране на градински и дървесни отпъдаци от 

домакинства, както следва: 

Контейнер 4 м3 – 13 броя ( по 1 брой за всяко село в общината и 5 броя за град Белово 

+ 1 брой  резервен контейнер) 

1.8 Методика за определяне на броя и техниката за 

транспортиране на зелените отпадъци от община Белово  

1.8.1 Определяне на необходимия брой съдове за разделно събиране 

Видът и броят на необходимите съдове е в зависимост от избраната система за 

разделносъбиране на отпадъците, специфичните особености на населеното място, броя 

жители, характер и гъстота на застрояване (разположение на жилищните и обществени 
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сгради и периодичността на транспортиране, габарити на контейнерите съобразени със 

свободните площи за поставяне и т.н. 

При изчисляване на необходимия брой съдове за разделно събиране са отчетени 

следните характеристики: 
- Обем на съдовете за разделно събиране 

- Количества на отпадъците 

- Плътност на отпадъците 

- Честота на събиране 

- Степен на запълване на контейнерите; 

- Резервни контейнери. 

 

 

№ Населено 

място 

Вид 

на 

конте

йнери

те 

Брой 

контейн

ери 

тегло на 

отпадъцит

е общо в 

контейнер

ите 

брой 

извозвания 

месеца 

/максималн

о/ 

общо тегло 

на 

извозваните 

отпадъци 

/максималн

о/ 

брой 

извозвани

я месеца 

/минималн

о/ 

общо тегло 

на 

извозваните 

отпадъци 

/минимално

/ 

      бр. т бр. т/мес бр. т/мес 

                  

1 гр. 

Белово 

4м3 5 10 12 120 2 20 

2 с.Акандж

иево 

4м3 1 2 12 24 1 2 

3 с. 

Габровиц

а 

4м3 1 2 12 24 1 2 

4 с. Голямо 

Белово 

4м3 1 2 12 24 2 4 

5 с. 

Дъбравит

е 

4м3 1 2 12 24 1 2 

6 с. 

Мененкь

ово 

4м3 1 2 12 24 2 4 

7 с.Момин

а клисура 

4м3 1 2 12 24 2 4 

8 с. 

Сестримо 

4м3 1 2 12 24 2 4 

  Общо за 

общината 

  12 24   288   42 

 

Предвидени са общо 13 броя контейнери с обем 4м3 от които: 
- 7бр. в селата; 

- 5 броя в гр.Белово; 

- 1 бр. резервен контейнер. 
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 Прието е в най-натовареният месец извозването на зелените отпадъци да е 3 

пъти седмично, или общо 12 пъти месечно. 

 Като изключим месеците с нулево генериране на отпадъци, то като минимално 

количество отпадъци е 42т/месечно. През този период броят извозвания в месеца е от 1 

до 2 пъти. 

 Прието е обемно тегло на зелените отпадъци 0,5т/м3. 

 

 За нуждите на извозването на зелените отпадъци освен необходимият брой 

съдове е необходимо да бъде предвиден и автомобил за контейнери с мултилифт 

устройство. Този автомобил ще обслужва всичките 12 бр. контейнери. 

 Община Белово със свои средства ще закупи необходимите съдове и техника за 

разделно събиране на отпадъци. В настоящия ПИП не са включени средства за 

закупуването им. 

 

2 ПРОУЧВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОДХОДЯЩО 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА И НА УСЛОВИЯТА ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ СЪОБРАЗНО ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА 

УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ 

 Настоящото прединвестиционно проучване не разглежда алтернативи по 

отношение на  площадката за третиране на зелени и биоразградими отпадъци. 

Направено е предварително проучване, при което се установи, че Община Белово не 

разполага с друга, площадка, която да бъде достаъчно голяма по площ и да може да 

бъде осигуреса с техническа инфраструктура. Предоставена е  площадка в землището 

на Община Белово, област Пазарджик. За площадката в община Белово е изготвен 

ПУП. 

2.1 Площадка 1  

 Избраната площадка  е  разположена в землището на с.Дъбравите, ПИ №000086, 

община Белово, област Пазарджик, м."Вучата могила". Има изготвен и влязъл в сила 

ПУП-ПРЗ с отреден нов УПИ-II-86 - "За компостиране на битови отпадъци", с площ от 

8 000m
2
. На площадката се предвиждат да се изградят водомерна шахта, паркинг, 

административно-битова сграда с КПП, автомобилна везна, дензифекционен трап, 

автомивка, площадка за маневриране, клетки за складиране на зелени отпадъци, 

площадка за раздробяване и пресяване на зелени отпадъци, площадка за ферментация и 

зреене на компост, навес за готов компост, ретензионен резервоар и противопожарен 

резервоар. Подробно са разгледани и описани в т.6. 

 За площадката има изготвена теренно-ситуационна снимка. Площадката като 

цяло е разположена на две нива – горното на кота от 516 до 520,60 и среден наклон от 

3% до 6%, долното ниво е на коти от 508,4 до 502 и наклон от 15% до 25%. Между 

двете нива е оформен шкарп. 

 При моделирането на терена за оформяне на вертикалната планировка се 

предвижда горното ниво, на което се разполагат основните съоръжения от 

инсталацията, да е със среден наклон 1%. На това ниво се разполагат Кантар, КПП с 

административна част, инсталацията за компостиране с всички необходими зони и 

съоръжения, автомивка, дезинфекционен трап и водомерна шахта. 

 Противопожарният резервоар фундира на долното ниво на площадката, което е 

509,10 – 506,00, а бордът е на горното ниво като е разположен в зоната на шкарпа. Пред 

противопожарния резервоар е осигурена зона с размери 12х12м, която отговаря на 

изискванията на Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар. 
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 Около КПП с административна част се предвижда изграждане на тротоари. 

Предвидена е зелена зона около цялата площадка, а останалата част е с асфалтова 

непропусклива настилка. 

2.1.1 Транспортна достъпност 

 Площта на площадката е около 8 000m
2
. Достъпът до площадката ще се 

осъществя по съществуващ общински път. 

2.1.2 Геоложки условия 

 Най-северните  части на Западните Родопи са изградени предимно от 

долнопротерозойски биотитови гнайси, прослоени от мрамори, калкошисти, 

амфиболити, амфиболови гнайси от Въченската пъстра свита (Д. Кожухаров и др., 

1990, 1992). Върху тях заляга Добростанската свита от масивни мрамори и доломитни 

мрамори с редки прослойки от амфиболити и шисти. Мраморите са интензивно 

напукани, окарстени и процепени с кварцови жили. Южно и северно от гр. Белово се 

разкриват гнайси и шисти от Луковишката гнайсо-шистова  свита. Върху нея са 

запазени фрагменти от палеогенски конгломерати и брекчоконгломерати (Pg31), 

неогенски блокажи, пясъци, алевролити и глини (N1-2). Протерозойските скали са 

блоково разломени като най-северните блокове са потънали и са покрити в подножието 

на планинския склон и в равнината (под Горнотракийската низина)  от делувиални 

насипи и наносни конуси, както и от алувиалните материали на р.Марица, представени 

от чакъли, блокажи и пясъци. 

 

О Б З О Р Н А   Г Е О Л О Ж К А   К А Р Т А    Н А   Р А Й О Н А 

 

М 1 : 100 000 
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 Тектонска характеристика 

 Районът на проучване се характеризира със сложен, тектонски ктроеж, който се 

определя от наслагането на няколко структурни плана, образуващи тектонските 

движения през докамбрийския и фанерозойския мегаетап. 

 За деформациите, които се установяват в скалите на Родопската надгрупа, са 

характерни линейни почти изток-запад структури и напречни север-юг поддувания, 

които деформират първите. 

 В така оформеното Милевско поддуване(по някои автори то е част от 

Севернородопската антиклинала) ядката е изградена от скалите на Богутевската свита, 

а крилата и от Въчанската свита и отделни участъци от скалите на Ситовската група. 

Структурата е разкъсана от множество разломи на блокове с различна дебелина и 

ориентировка на скалите. 

Допалеогенските разломявания по северния склон на Родопите се представят по един 

разломен сноп със северозапад-югоизточно направление между Пещера и Белово и той 

представлява южната част на Маришката зона. Това са Милевският разлом, разломът 

на Варварските бани и Ветрендолския разлом. 

За инженерно – геоложко характеризиране на строителната основа и определяне на 

нормативните натоварвания на разкриващите се литоложки разновидности в парцела е 

прокаран проучвателни сондажи с дълбочина 10,0 м. и диаметър 108 мм. – приложение 

2.   

Разкриващите се пластове в дълбочина са редуващи се и нормално залягащи един 

спрямо друг. Изградени са от песъчливи глини и изветряли скални разновидности с 

различна мощност. В тях се наблюдават и отделни маломощни и с ограничено 

пространствено разпространение включения от ръждиви на цвят финозърнести пясъци.  
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По своята геоложка възраст разкритите пластове се отнасят към  наслагите на 

кватернера и протерозоя: 

С 1 – литоложко описание 

Географски координати:  N  42°14´14.05´´             Е  24°0´43.89´´ 

-    от 0,00÷0,90м.(мощност 0,25м.) – растително-почвен слой и съвременен насип 

представен от пръст, дребни камъни и растителни корени; 

 R0 = 0,00 МРа.  

Пластът не е подходящ за строителна основа.  

 -    от 0,90÷2,90м.(мощност 2,00м.) – жълтокафява прахово-песъчлива глина с 

маломощни прослойки от ръждиви на цвят финозърнести пясъци – в долната част на 

интервала овлажнена;  R0 = 0,19 МРа. 

-   от 2,90÷7,80м.(мощност 4,90м.) – силно изветряли и променени шисти до 

степен на глинести пясъци; 

                                 R0 = 0,21 МРа. 

-   от 7,80÷10,0м.(мощност 2,20м.) – слабо изветряли шисти и гнайсошисти; 

                                 R0 = 0,25 МРа. 

При прокарването на проучвателния сондаж не е достигнато нивото на 

подземните води. Овлажняване е констатирано на около 2,80-3,10 м и в интервала 8,80-

9,40 м. Възможно е в пролетния сезон и през периоди с обилни валежи и снеготопене 

да се формира подземни поток  с временен характер. 

 Като вземам под внимание цялата информация до тук за полагане на основите 

на бъдещите сгради и съоръжения препоръчвам преди всичко  пластовете  изградени от  

песъчливи глини и в различна степен променени коренни скали, съответно с R0 = 0,19 ; 

0,21 и 0,25 МРа . 

Според подразделянето на строителните почви в “Норми за проектиране на 

плоско фундиране” – съгласно Раздел ІІІ, чл.13 – проучената строителна основа се 

определя като: 

 група Б, б)  свързани почви в твърдопластична до мекопластична консистенция  

- за пластове 2 и 3. 

група А, а) слабо изветряли шисти и гнайсошисти - за пласт 4. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ 

 1. Строителната площадка, предвидена за изграждане на Компостираща инсталация, в 

южната част на  УПИ II-86, местност “Вучата могила“ от землището на с. Дъбравите, е 

годна за строителство в инженерно–геоложко и хидрогеоложко отношение. 

2. Опасни физикогеоложки явления и процеси в района на проучването не са 

установени.  

3. Изхождайки от конкретния геоморфоложки и геолого-тектонски строеж, липсват 

естествени условия и предпоставки за възникване на такива. Същевременно трябва да 

се отбележи, че в резултат на неразумна техногенна дейност (дълбоки изкопи със 

стръмни неукрепени откоси, мощни неоразмерени насипи, както и изкуствено 

преовлажняване на терена от разливане на битово-отпадни  и дъждовни води и др.) е 

възможна поява на обрушавания, локални свличания или деформации от неравномерни 

слягания.  

4. По време на проучването нивото на подпочвените води не е достигнато, но през 

периоди с обилни валежи е възможно формиране на подземен поток с временен 

характер. 

5. Предвид характера на бъдещото строителство и характера на дейността, е 

необходимо да се проектират и осъществят мероприятия по опазване на водите от 

плиткозалягащия водоносен хоризонт . 
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6.  Пластове с № 2, 3 и 4 съответно с R0 = 0,19 ; 0,21 и 0,25 МРа, могат да се използват 

като земна основа  по преценка на конструктора. 

7.  При изчисленията да се приемат следните стойности за Винклеровата константа/Кs/: 

               песъчливи глини ( гл. пясъци)  /пласт 2 и 3/:    Кs = 20 МРа/м; 

9.  При оводняване на строителните изкопи, същите да се осушават и да се изчистват от 

калната маса преди извършване на бетонови работи! 

10.  Съгласно Наредба 2/2004 год. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд (Приложение 1 към чл.2, ал. 2) изкопи с дълбочина по-

голяма от 1,50 м в глини и песъчливи почви задължително се укрепват. Едновременно с 

това се вземат мерки за недопускане овлажняването на скатовете, както и срещу 

неконтролиран приток на повърхностни и подземни води. 

11. Строителната площадка се намира в активен сеизмичен район – съгласно 

сеизмичното райониране на страната – със сеизмична активност ІХ степен и 

коефициент на сеизмичност Кс= 0,27.  Съгласно таблица №1, от Наредбата за 

проектиране на съоръжения в земетръсни райони, строителните почви, изграждащи 

пластовете подходящи за фундиране се отнасят към почвена група D и А. 

12. В следващите етапи на проектиране да се проведат допълнителен обем проучвания 

с вземането на ненарушени проби за определяне на физичните и якостно-механични 

свойства на отделните литоложки разновидности.     

 

 Има изготвен отделен доклад, част Инженерна геология и хидрогеология. Той е 

неразделна част от настоящата разработка. 

 

2.1.3 Риск от наводниние 

 Община Белово попада в административно деление- Източнобеломорски район 

за басейново управление, като основният речен басейн е река Марица.  
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Карта- Административно деление на Източнобеломорски район- общини и области 

 

 Площадката се намира в местност "Вучата могила", землище с. Дъбравите, 

ЕКАТТЕ 24414, Община Белово.  

 
Местоположение на площадката за компостираща инсталация за разделно събрани 

зелени отпадъци 

 

 По права линия разстоянието от град Белово до площадката е 2,5 км, а 

разстоянието от река Марица до площадката по права линия е 1,8 км.  
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Карта на потенциални бъдещи наводнения- ИБР 
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 Както се вижда на горната карта, няма риск от наводнение на площадката и в близост 

до нейното местоположение.  На тази територия няма регистрирани минали наводнения, както 

и потенциален риск от наводнения в краткосрочен и дългосрочен план. 

 

 

Карта на заплахата от наводнение 

 

2.1.4 Водоснабдяване 

 Водоснабдяването на обекта ще се осъществява от съществуващата от съществуващата 

ВиК мрежа на с.Дъбравите, за което е предвидено ново трасе на водопровод по съществуващ 

общински път, с дължина 1097m. Има изготвен ПУП-Парцеларен план. 

 

Необходимият дебит на вода за питейно-битови нужди за работниците в новопроектираната 

инсталация е изчислен  за работа 7 души с водоснабдителна норма: dlqобща

ден /45.max  на работещ 

на смяна, съгласно Наредба №4-17.06.2005: 

1000

..max

.max

сгр

обща

денн

ден

Мq
q 

 
qмакс.ден=0,315 m

3
/d 

 За осигуряване на топла вода ще се предвиждат ел.бойлери.  

От водопровода за питейно – битови нужди ще се захрани и резервоар за 

противопожарни и технологични нужди с обем 115 m
3
.       
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 На площадката ще се изгради противопожарен резервоар. От този резервоар ще се 

захрани противопожарна водопроводна мрежа на площадката на инсталацията. Обемът 

вода, необходим за противопожарни нужди на площадката на инсталацията за третиране на 

отпадъци е определен въз основа на разпоредбите на Наредба Із-1971/2009г. По отношение 

на  водоснабдяване за пожарогасене е определен необходимият разход на вода, като обекта се 

приравнява към подобни, цитирани в Наредба Із-1971 както следва:   

Съгласно Наредба Із-1971, чл. 179, ал.1 при обща площ на площадката 0,008km
2
 броят на 

едновременно действащите пожари е n=1. 

Съгласно Наредба Із-1971, чл. 180, ал.1 продължителността на гасене на пожара е t=3h. 

Разходът на вода за пожарогасене е q=10 l/s. Обемът вода за противопожарни нужди е 

Vпп=n*t*q=1*3*10*3.6=108m
3
. 

Възстановяването на противопожарния обем е с продължителност 24ч с дебит 1,25 l/s.  

Към получения обем на неприкосновен противопожарен запас е прибавен обем вода за 

поливане на зелени площи. Ежедневно ще бъдат поливани зелените площи (1600m2) на 

площадката за компостиране. Необходимото водно количество за поливане е 4,8m
3
/d (0,06 l/s).  

Общият обем на противопожарния резервоар, съхраняващ вода за противопожарни и 

технологични нужди е 108+5=113m
3
. Приет обем 115 m

3
.  Съхраняването на вода за 

противопожарни нужди и поливане в общ обем гарантира опресняването на водата в 

резервоара и предпазва от обрастване на съоръжението. 

 От водопровода за питейно – битови нужди ще се захрани автомивка за измиване на 

съдове за отпадъци. Разходът за измиване е 0,5 l/s. Предвижда се автомивката да работи 2 

часа/ден. 

 Общото количество вода за питейно – битови нужди на обекта възлиза на 0,6 l/s при 

нормална работа и 1,85 l/s възстановяване на ПП запас. 

2.1.5  Канализация 

 Битовите отпадъчни води от площадката ще заустват в канализационната мрежа на 

с.Дъбравите. Съгласно одобрен  ПУП-Парцеларен план за трасетата и сервитута на 

водопровод, кабел и канал, новото трасе на канализацията ще започне от т.1 - съществуваща 

канализация в улица от регулацията на с.Дъбравите и ще минава по съществуващ общински 

път, докато стигне до нова канализационна шахта пред ПИ 00087. 

 Новото трасе на канализацията е по съществуващ общински път, с дължина 1097m. 

Настоящият ПИП се предвижда финансиране за изграждане на външния канализационен 

колектор до площадката и е включен в КСС.   

 По време на процеса на биологично разграждане на отпадъци ще бъдат генерирани 

отпадъчни води. Количеството отделения инфилтрат в процеса на компостиране е 0,5 m3/d и 

не повече от 5m3/год. 

 Валежите, когато са в нормално количество благоприятстват процеса на компостиране,  

осигурявайки необходимата за жизнената дейност на микроорганизмите влага. При проливни 

и продължителни дъждове е предвидено покриването на куповете с геосинтетичен материал. В 

случай на ненавременното покриване на куповете, е предвидено попадналите атмосферни 

води, чрез събирателните канали под куповете, да се отведат към резервоар (ретензионен) за 

отпадъчна вода. Терминът "ретензионен резервоар" е в съответствие с Решение №ПК-30--

ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда от МОСВ. Съгласно цитираното решение не се предвижда изпускане на води 

от ретензионния (задържателния) резервоар.  

 Предвид интензивността на оразмерителен дъжд за II зона (225 l/s.ha) при времетраене 

на дъжда 5min, при период на повторяемост на дъжда веднъж годишно, респективно период на 

еднократно препълване на каналите за събиране на инфилтрат, отделеното количество 
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инфилтрат от ще бъде 12m
3
. Инфилтратът ще се отведе към ретензионен резервоар за 

отпадъчна вода (инфилтрат). 

Съгласно данни за валежите в Община Белово, поместени в т. 1.2, максималното количество 

валежи се явяват през м. Май, когато максималната месечна сума на валежите е 76мм, като 

дъждовни са 16,6 дни. При тези предпоставки върху площта за зреене на компоста (1800 m
2
) 

максималнодо дневно количество дъждовни води е 8,1m
3
. Ако валежите са в неработни дни (3 

последователни), в които компоста не може да бъде завит, максималният обем дъждовна вода 

е 24,3 m
3
. Обемът на ретензионният резервоар за отпадъчна вода (инфилтрат) е проектиран в 

полза на сигурността 27m
3
. В резервоара ще бъде монтирана преливна система към битовата 

канализация за действия в аварийни ситуации.  

Инфилтратът ще се използва за оросяване на компоста. 

Месец Май е в периода на постъпване на значително месечно количество зелени отпадъци 

(виж т. 1.6), както и период с най-високи температури и респективно максимално изпарение, 

което гарантира изпразване на резервоар за инфилтрат преди следващия дъждовен сезон.   

 Процесът на компостиране започва веднага след като органичният субстрат бъде 

натрупан на куп. Процесът е съпроводен с рязко нарастване на темературата в първите 12-48 

часа, когато се наблюдава максималното изпарение на вода в процеса на компостиране. 

Изпарението в Област Пазарджик е 400mm (Климатин справочник, БАН). При обем на 

отпадъците 22,22m
3
/d и максимално изпарение 20% за поддържане на влажност около 45%, са 

необходими 1,5m3/d. 

Ретензионният резервоар за инфилтрат гарантира, недопускането на замърсяване на 

площадката околните терени при интензивни валежи и ненавременното завиване на куповете.  

2.1.6  Електрозахранване 

 Предвижда се изграждане на трафопост и ел. табло с отклонение от националната 

електроразпределителна мрежа съгласно одобрен ПУП за площадката. Общата дължина на 

новото трасе на подземната кабелна линия е 1097m, съгласно ПУП- Парцеларен план. То е 

проектирано да започне от т.1 -  съществуващо съоръжение на електроразпределителната 

мрежа в улица от регулацията на с.Дъбравите и да минава по съществуващ общински път, 

докато достигне до главно разпределително табло пред ПИ 000087. Сервитутът на трасето е 

определена на 2m: по 1,0m от двете страни на оста, съгласно одобрения ПУП-Парцеларен 

план. 

Необходимата електрическа мощност за Вариант I и Вариант II e както следва: 

Вариант I 

    Инсталирана мощност 

№ Консуматори kW бр. общо kW 

1 компресори за аериране 2 2 4 

2 помпи ППР 2 2 4 

3 кантар 1 1 1 

4 автомивка 2 2 4 

5 миксери ретензионен резервоар 3,5 2 7 

6 помпи ретензионен резервоар 4 2 8 

7 отопление 8 1 8 

8 осветление сгради 1 1 1 

9 РО 8 1 8 

11 резерв 20%     9 

  ОБЩО     54 
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Вариант II 

    Инсталирана мощност 

№ Консуматори kW бр. общо kW 

1 компресори за аериране 2 4 8 

2 помпи ППР 4 2 8 

3 кантар 1 1 1 

4 автомивка 2 2 4 

5 миксери ретензионен резервоар 3,5 2 7 

6 помпи ретензионен резервоар 4 2 8 

7 отопление 8 1 8 

8 осветление сгради 1 1 1 

9 РО 8 1 8 

11 резерв 20%     10,6 

  ОБЩО     63,6 

 

 Във връзка с изработването на инвестиционното намерение има получено писмо от 

ЕРЮГ EVN груп Изх.№6929775-1/03.08.2017г. В него са указани мястото на присъединяване 

към електропреносната мрежа и осигурената елктрическа мощност.  

 Община Белово кандидатства за финансиране на външните връзки – водопровод, канал 

и ел.захранване. В тази връзка не се предвижда финансиране и изграждане на изгребна яма. 

2.2 Транспортни схеми за избраната площадка 

 Транспортните схеми за избраната площадка са дадени като приложения към проекта. 

3 ИНЖЕНЕРНИ ПРОУЧВАНИЯ, В Т.Ч. ГЕОЛОЖКИ, ГЕОТЕХНИЧЕСКИ, 

ХИДРОГЕОЛОЖКИ, ХИДРОЛОЖКИ И ДР., КАТО СЪДЪРЖАНИЕТО ИМ 

СЕ ОПРЕДЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО, ВИДА, 

ХАРАКТЕРА И СПЕЦИФИКАТА НА ОБЕКТА 

3.1 Геоложка характеристика 

Геоложката характеристика на площадката е описана в т.2.1.2. 

3.2 Хидрогеоложка характеристика  

 Геоложкият строеж на строителната площадка, а и на целия район, който е представен 

от маломощните пролувиално-делувиални отложения на кватернера и гнайсошистите на 

протерозоя, предопределя ниският коефициент на филтрация на пластовете и липса на 

постоянно формирани подземни води. Възможно е формиране на сезонен подземен поток с 

временен характер. 

 За характеристика на подземните води в района ползваме информацията от прокарания 

експлоатационен сондаж на ЗП Десислав Пенев, разполагащ с Разрешително за водовземане № 

31520379/26.08.2013 год., издадено от БД ИБР гр. Пловдив. Районът на проучването подада в 

обхвата на подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044 – Пукнатинни води – Западно и 

Централнобалкански масив.  

 Подпочвените води  са  ненапорни и не са агресивни към бетона. 

 По химически състав водите в района са предимно хидрокарбонатно – калциеви и 

хидрокарбонатно – калциево – магнезиеви, с обща минерализация 0.2÷0.5г/л. и обща твърдост 

около 15 Нº. 

BG3G00000Pt0444 
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3.3 Сеизмичност 

 Строителната площадка се намира в активен сеизмичен район – съгласно сеизмичното 

райониране на страната – със сеизмична активност ІХ степен и коефициент на сеизмичност 

Кс= 0,27.  Съгласно таблица №1, от Наредбата за проектиране на съоръжения в земетръсни 

райони, строителните почви, изграждащи пластовете подходящи за фундиране се отнасят към 

почвена група D и А. 

 

4 ПРОУЧВАНИЯ И ДОКУМЕНТИРАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИ - НЕДВИЖИМИ 

ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА 

 В района на площадката няма установени паметници на културата.  

5 ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ  

 За обекта има изготвена теренно-ситуационна снимка. Теренно-ситуационната снимка 

отразява взаимното ситуационно и височинно разположение на обектите в момента на 

заснемането.  Теренно – ситуационна снимка е предоставена в цифров вид.  

6 ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ИЗБОР НА ОФЕРТА, ПРЕДЛАГАЩА 

ОПТИМАЛНА ТЕХНОЛОГИЯ - ЗА ОБЕКТИ, ПРИ КОИТО 

ТЕХНОЛОГИЧНОТО РЕШЕНИЕ Е ОПРЕДЕЛЯЩО 

 В настоящата точка са описани предложените варианти за изграждане на “Изграждане 

на инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци с капацитет 2000т/год" от 

община Белово“, процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации и инсталации за предварително третиране на битови 

отпадъци по приоритетна ос 2 'Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда2014-2020".

 Инвестиционното намерение на община Белово е да се изгради съоръжение за 

компостиране на зелени и отпадъци. Капацитетът на компостиращата инсталация за зелени 

отпадъци е 2000 t/y.  

За правилното функциониране на инсталацията е необходимо да бъдат изградени следните 

сгради и съоръжения: 

Водомерна шахта 
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Паркинг 

Административно - битова сграда с КПП 

Кантар (Автомобилна везна) 

Зона за дезинфекция (на изхода на движението, дезинфекционен трап) 

Площадка за маневриране 

Площадка за съхранение на суров материал (Склад за зелен суров материал) 

Зона за раздробяване и пресяване 

Площадка за ферментация (Зона) 

Навес (складова зона) за съхранение на готов компост 

Ретензионен резервоар (Резервоар за отпадъчна вода (инфилтрат) 

Автомивка 

Противопожарен резервоар 

 

 В настоящата разработка са разгледани две алтернативи по отношение на технологията 

за инсталация за компостиране на зелени отпадъци отпадъци. 

6.1 Инсталация за компостиране на зелени отпадъци - ВАРИАНТ I 

 Предмет на настоящата разработка е проектиране на инсталация за третиране на зелени 

отпадъци чрез биологични методи чрез които органичния изходен материал да се преобразува 

до краен стабилизиран и хигиенизиран продукт (компост), без неприятна миризма, богат на 

органични съставки с възможност да бъде влаган, като подобрител на почвата. Следва да се 

отбележи, че инсталацията за компостиране на биоразградимите отпадъци в настоящата 

разработка, съгласно заданието за проектиране, следва да се оразмери на база очакваните 

зелени отпадъци от района на Община Белово. 

 Компостирането е естествен екзотермичен процес, представляващ контролирано 

разграждане на органични материали чрез аеробен или анаеробен биологичен процес, в 

резултат на който се получава хумусоподобен материал, наречен компост (от латински 

componere - събирам заедно), в някои случаи наричан биотор. 

 Независимо от избраната технология, успешното компостиране се характеризира от 

едни и същи основни принципи. Разбирането на тези принципи гарантира успешното 

управление на компостирането и получаването на краен продукт с високо качество. 

 Разграждането на органичните материали става с участието на много микроорганизми. 

 Техните жизнени нужди включват: 

благоприятно съотношение въглерод : азот 

достатъчна влажност 

адекватно количество кислород 

Съотношение въглерод : азот (C:N) 

 Всички органични материали съдържат въглерод, а много от тях съдържат и различно 

количество азот. В процеса на компостиране, микробите се нуждаят от азот, за да разградят 

материалите с високо съдържание на въглерод. Балансът, или съотношението, между тези два 

елемента в сместа е важно: 

 Високо съдържание на въглерод, малко азот (т.е. много високо съотношение C:N) – без 

адекватно количество азот, микробите са лишени от инструментариума си да разграждат 

въглеродните съединения. Процесът много ще се забави. 

Високо съдържание на азот, ниско съдържание на въглерод (т.е. много ниско съотношение 

C:N) – ако има повече азот, отколкото микробите се нуждаят за разграждане на въглеродните 

съединения, наличният въглерод може лесно да се отдели под формата на амоняк в 

атмосфератa. 
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 За да се поддържа скоростта на процеса добра и да не се губи ценен азот, сместа трябва 

да предоставя на микробите правилния баланс на въглерод и азот. 

Влага 

 Влагата е жизнено важна за всеки жив организъм. Повечето микроорганизми са много 

чувствителни към този фактор в своята околна среда. Когато влажността на активно 

компостираната смес падне до 35-40% (където водата съставлява 35-40% от общото тегло), 

скоростта на разграждане се забавя значително тъй като микробите не могат добре да 

осъществяват метаболитната си дейност. При влажност по-ниска от 30%, метаболитните 

процеси спират. (Ето защо сухият компост не може да се счита за готов просто защото той не 

изпуска вече топлина; ако изпускането на топлина се използва като показател за постигане на 

зрялост на компоста, материалът трябва да има благоприятна за активността на микробите 

влажност). От друга страна, прекалено високата влажност може бързо да доведе до анаеробни 

условия, когато водата запълни всички малки пространства в сместа. Така не остава място за 

въздух, условие, което не е благоприятно за микроорганизмите, които се нуждаят от кислород 

(наричани аеробни микроорганизми). В същото време, се създават идеални условия за 

микроорганизми, които не се нуждаят от кислород (анаеробни микроорганизми). Процесът на 

разграждане, който тези микроорганизми използват е различен и може да доведе до наличие 

на неприятни миризми. Горната граница на влажност, която осигурява необходимите условия 

за ефективно компостиране варира според различните компостни материали. Това различие се 

базира на размера и структурата на частиците, тъй като това има отношение към тяхната 

порьозност, способността им да поемат и задържат вода. За повечето компостни смеси се 

препоръчва 55-60% като начална горна граница за компостиране. Рецептите за компостиране 

обичайно започват при тази висока влажност, тъй като материалите имат склонност да 

изсъхват в напредването на процеса на компостиране: топлината генерирана от дейността на 

микробите довежда до изпаряване на водата. 

Кислород 

 Аеробното разграждане, при което микроорганизмите имат достъп до достатъчно 

кислород, за да посрещнат нуждите си, е предпочитаният метод за компостиране. Когато няма 

достатъчно кислород, условията благоприятстват развитието на анаеробните бактерии – това 

води до по-малко ефикасен процес и изпускането на нежелани миризми. Ето защо 

съдържанието на влага и наличието на кислород са взаимно обвързани: въпреки че 

микроорганизмите се нуждаят от влага, в прекалено овлажнения и тежък материал няма да 

има място между частиците за проникване на въздух. 

 Списъкът на екологични и социални ползи от общинските програми за компостиране 

показва най-малкото, че те насърчават: 

намаляването на отпадъците, постъпващи за депониране или изгаряне; 

намаляването на използването на торф, като по този начин се запазват 

естествените местообитания с международно значение и торфищата; 

обучението, заетостта, възможностите за доброволческа дейност, както и  

образованието и повишаването на информираността; 

опазването и подобряването на структурата на повърхностния почвен слой; 

намаляването на потреблението на минерални торове; 

прилагането на принципа за близост, за решаването на местните проблеми с 

отпадъците и превръщането им в наличен ресурс 

 Събирането и компостирането на такива отпадъци се управлява от местната власт. 

Полученият компост се използва главно в обществените градини и парковете, както и 

декоративната растителност, собственост на местната власт. В допълнение, компостът може да 

бъде предлаган на частни и търговски клиенти.  

Компостиращата инсталация за община Белово ще бъде оразмерена за 2000 t/y. 
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6.1.1 Технологична схема на  инсталацията за компостиране на зелени 

отпадъци 

 Компостирането  е процес на контролирано биологично узряване в аеробни условия на 

органичните съставки на твърдите отпадъци, генерирани в населените места. Процесът на 

компостиране преминава през две фази: фаза на разграждане на органичната материя и фаза на 

зреене. Полученият краен продукт е биологично стабилен, хигиенизиран, без неприятна 

миризма, богат на хумусни вещества. Целта на настоящата разработка е да предложи 

оптимално решение за третиране и последващо оползотворяване на биоразградимите зелени 

отпадъци от община Велинград и община Ракитово. Терминът „зелени отпадъци” обхваща 

биоразградими отпадъчни продукти от поддържане на паркове, градини и зелени площи и 

включва основно трева, листа и клони, както и разделно събрани дървесни и градински 

отпадъци от домакинствата. Посочените съставки смесени в правилно съотношение  

гарантират  достатъчна  порьозност на средата, поддържане на оптимална влажност и 

съотношение между съдържанието на въглерод и азот на сместа, което е основополагащо за 

правилното протичане на процеса в две фази – интензивна ферментация и узряване. 

Интензивната ферментация има ограничена продължителност във времето  - процесът е 

термофилен – характерно е значително повишаване на температурата на компоста, като 

максималната допустима стойност е 70°С. Фазата на зреене са отличава с продължителен 

мезофилен режим с температури на компоста не надвишаващи 45°С.  Готовият компост е 

продукт на аеробни процеси, протичащи с участието на различни микроорганизми. 

Продължителността на третирането на постъпващите биомаси зависи от избраната технология 

на третиране.  Избраната технология на компостиране на биоразградимите отпадъци е 

компостиране на непокрити купове с принудително размесване.  

Настоящото прединвестиционно проучване разработва технологична схема за компостиране 

на зелени отпадъци от община Белово. Количество на разделно събраните зелени отпадъци, 

предвидени за третиране на площадката за компостиране са 2000 t/y. Инсталацията за 

компостиране се състои от площадки  както следва: 

 
 

Проектни площи на инсталацията за компостиране: 

 

Площ м
2
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Склад за зелени сурови отпадъци 460 

Зона за раздробяване и пресяване 170 

Пространство за разполагане на куповете с 

обслужващи алеи между тях (ферментация) 

1800 

Складови площи за зрял компост (покрит 

склад) 

140 

Обща площ 3030 

 

 На площадката са проектирани и обслужващи пътища, които отговарят на 

нормативните изисквания за осигуряване на безопасен транспорт на площадката.  
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Компостирането ще се извърши по технологична схема както следва: 

 
 Настоящият проект разглежда биологично третиране на разделно събрани зелени 

органични отпадъци по технология, която изисква поддържане на определен състав на 

необходимите вещества, осигуряващи правилното протичане на процеса.  

 За осигуряване оптимални условия на компостиране трябва да бъдат стриктно следени 

няколко параметъра: температура и влажност на органичното вещество, концентрация на 

кислород, порьозност на материала и съдържание въглерод и азот. Оптималното съотношение 

C:N, установено в практиката за начало на процеса компостиране е в рамките на около 25 ÷ 40. 

В съотношения, отклоняващи се от тези граници може процеса да бъде затормозен. В готовия 

компост съотношението C:N е ˂20.  Колкото по-голям е делът на N, толкова по-добър 

материал за наторяване представлява компостът.  

 Съотношението между отделните компоненти се регламентира в препоръчителна 

рецепта, представена в следващата таблица. 

 

Показател Мярка Стойност 

Годишно количество зелени отпадъци т/г 2000 
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Състав на суровия материал  

Окосена трева т/г 480,00 

Листа т/г 932,30 

Храсти т/г 422,40 

Дървен материал т/г 165,30 

Характеристики на сместа за компост 

Съдържание на азот % 1,71 

C : N   35:1 

Влажност % 46,35 

 

 Класифицирани като „зелени” са отпадъците генерирани по време на косене на 

тревните площи, подрязване на храсти и дървета, листна маса.  

 Основните характеристики на съставките на суровия материал, влияещи на процеса на 

компостиране са посочени по-долу. 

 

Състав на суровия 

материал  

N          

% 

 

C:N 

влажност 

% 

обемно 

тегло т/м
3
 

Зелени отпадъци     

Окосена трева 3,4 17 82 0,3 

Листа 0,9 54 38 0,25 

Храсти 1 53 15 0,25 

Дървен материал 3,1 16 70 0,77 

 

 Постъпването на зелените отпадъци на площадката е неравномерно, както по 

количество така и по състав, което е разгледано в т.1.6. По-долу входните оразмерителни 

данни на инсталацията за компостиране са представни таблично.  

 

Входни данни Мярка Стойност 

Оразмерително количество отпадъци т/г 2 000,00 

Средно месечно количство зелени 

отпадъци т/м 166,67 

Пиково лятно количество т/м 280,00 

Работни дни в месеца дни 15,00 

Количество на ден т/ден 11,11 

Обемно тегло т/м3 0,50 

Обем отпадъци за 1 ден м3/д 22,22 

 

 

  Избраната технология на компостиране на отпадъците е компостиране на открити 

купове с принудително размесване и аериране в първа фаза, което позволява оптимално 

използване на площта предназначена за ферментация, минимални строителни и 

експлоатационни разходи, покриване на най-строгите изисквания за опазване на околната 

среда. Предложени са купове с трапецовидно сечение. 
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6.1.2 Съоръжения 

 Основните и спомагателните съоръжения към инсталацията за компостиране са: 

Склад за сурови материали и площадката (зона) за раздробяване, която е оборудвана с 

мобилен шредер; 

Площадки за ферментация, оборудвани с обръщач на компостни лехи, система за събиране на 

инфилтрат и аериране на куповете в първа фаза ; 

Площадка за съхранение на готов компост и площадка за пресяване, оборудвана с мобилно 

барабанно сито; 

Площадка за съхранение на зрял компост за продажба вкл. навес.  

 Площадките, съставящи инсталацията за компостиране (склад за суров материал, за 

раздробяване, площадка за ферментация, площадка за пресяване и площадка за съхранение на 

готов компост) са разположени върху едно общо технологично зонирано обособено 

пространство. 

 Доставената биомаса – зелени отпадъци се измерва по реда на постъпването на 

ситуирания на входа на стопанския двор кантар, складира се на площадка за сурова маса. 

Зелените отпадъци подлежат на смилане. Възможността за правилно дозиране на съставките 

се осигурява от разделното съхранение на постъпващите отпадъци в склад за суров материал, 

условно разделен на 4 секции – за трева, за листа, за едри и дребни дървесни материали. 

Предвиден е срок на съхранение е до 20 денонощия. Непрекъснатото изземване на отпадъците 

от складовото пространство с цел прехвърляне в машина за разбъркване и разстилане на 

купове за компостиране гарантира безпроблемен поток от въздух към складирания материал, 

което допринася за избягване на развитие на анаеробни процеси в масите. Машината 

използвана за раздробяване и смесване гарантира достигане на оптимален размер на 

третираните отпадъци. Така получената суровина се разстила на купове с трапецовидно 

напречно сечение с височина 1,50м, широчина на долната основа 3,90м и дължина 45,0м. 

Куповете се разполагат успоредно един на друг с разстояние между отделните купове 

благоприятстващо движението на машините, както е показано на съответните чертежи. 

Процесът на компостиране протича в две фази. Първата фаза на аеробно разграждане 

органичните отпадъци протича за 21 дни с повишаване на температурата до около 65°С. 

Според показателите температура и наличен кислород се регулира честотата и 

продължителността на разбъркването на всеки куп. Влажността от 46,35% за куповете от 

зелени отпадъци се гарантира от естественото съдържание на влага в съставките на компоста, 

като може да бъде коригирана чрез внасяне на допълнително количество вода. 

Допълнителното оросяване при необходимост ще се извърши чрез 2бр. потопяеми помпи 

(работна и резервна), монтирани в резервоар за инфилтрат, които служат за подаване на 

инфилтрат към оросителна система, допълвана от тръбна система, спиртелни кранове за 

присъединяване на шлаух. 

Процесите на интензивна ферментация и зреене се осъществяват на обособена площадка без 

пространствено преместване на куповете между отделните фази. След пълното стабилизиране 

компоста се пресява и отсятата фракция първокачествен компост се съхранява на открито, а 

задържаното количество компост се прибавя към суровия материал. Предвижда се процесът на 

компостирането да се осъществява на открито. Валежите, когато са в нормално количество 

благоприятстват процеса поради осигуряване на необходимата за жизнената дейност на 

микроорганизмите влага и не налага разходи, причинени от принудително оросяване. При 

проливни и продължителни дъждове е предвидено покриването на куповете с геосинтетичен 

материал. 



41 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 Оразмерителни данни на съоръженията от инсталацията за 

компостиране на зелени отпадъци. 

 Компостиращата инсталация по технология на компостиране на открити купове с 

принудително размесване и аериране е оразмерена за капацитет 2 000т/г зелени отпадъци. 

 

Оразмеряването на инсталацията е представено таблично: 

Размери на 1 куп с трапецовидна форма 

а - малка основа м 1,10 

b - голяма основа м 3,90 

h - височина м 1,50 

l - дължина м 45,00 

Напречна площ м2 3,75 

Надлъжна площ м2 175,50 

Обем м3 168,75 

Изчислителни параметри 

Купове на ден - I фаза бр/ден 0,13 

Време на третиране - I фаза дни 21 

Време на третиране - IІ фаза дни 28 

Брой купове за третиране в І фаза бр 3,00 

Количество готов компост след І фаза т/ден 6,11 

Обемно тегло т/м3 0,60 

Обем компост за 1 ден м3/д 10,19 

Купове на ден - II фаза бр/ден 0,07 

Брой купове за третиране в ІІ фаза бр 2 

Брой купове за времето на третиране бр 5,00 

Площ на куповете  м2 882,41 

 

Общи параметри за година 

Оразмерително количество отпадъци т/г 2000,00 

Ферментационни загуби % 55,00 

Количество узрял компост за пресяване т/г 900,00 

Количество задържана фракция  т/г 45,00 

Количество готов компост  т/г 855,00 

Общи параметри за ден  

Количество на ден сурови отпадъци т/ден 11,11 

Ферментационни загуби % 55,00 

Количество узрял компост за пресяване т/ден 5,00 

Количество задържана фракция  т/ден 0,25 

Количество готов компост  т/ден 4,75 

 

Параметри за ден по фази 

Количество на ден сурови отпадъци т/ден 11,11 

Ферментационни загуби І фаза % 45,0 
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Ферментационни загуби І фаза т/ден 5,00 

Количество готов компост след І фаза т/ден 6,11 

Ферментационни загуби ІІ фаза % 19,00 

Ферментационни загуби ІІ фаза т/ден 1,16 

Количество узрял компост за пресяване т/ден 4,95 

Количество задържана фракция  т/ден 0,25 

Количество готов компост  т/ден 4,70 

 

6.1.4 Площадка за съхранение на суров материал 

 Складът за суров материал представлява асфалтирана водонепропусклива площадка със 

завишени изисквания към товароносимоспособност. Постъпващите отпадъци се съхраняват 

разделно в 4 секции (купа) – за трева, за листа, за едри и дребни дървесни материали. 

Площадката е оразмерена да поеме пиковите количества зелена маса, като максималният 

период на съхранение е 20 дни. Непрекъснатият приток на въздух в масата при изземване 

препятстват развитието на ферментационни процеси и генерирането на неприятни миризми. 

Натрупаната биомаса се подава чрез челен товарач към машина за раздробяване и размесване.  

6.1.5 Зона за раздробяване 

 Постъпващите количества зелена маса се раздробяват с мобилна инсталация за 

раздробяване (мобилен шредер) и размесва с дървесен, попиващ структурен материал в 

зависимост от водното съдържание на органичните отпадъци. Капацитетът на машината е 20 

m
3
/h. След смилане и размесване готовият материал за компостиране се разстила на 

площадката за ферментация.  

6.1.6 Площадка за ферментация 

 Площадката за ферментация е основното съоръжение за протичане процеса на 

компостиране. Представлява площадка с покритие, непозволяващо проникване на инфилтрат в 

почвата (включително обслужващите алеи между куповете) и с обща площ 1800 m
2
. 

Площадката ще бъде изпълнена със завишени изисквания към товароносимоспособност. 

Върху площадката могат да се разположат 5 броя купове от зелени отпадъци с дължина 45m. 

Два от куповете се намират в фаза I, а 3 броя във фаза II. Предвидено е аериране на куповете 

във фаза I. Системата за аерация се състои от 2 броя компресори, тръбна система и канали. 

  Площадката за ферментация е открито съоръжение, което благоприятства избраната 

технология на компостиране поради това, че дава възможност валежите с нормална 

интензивност да благоприятстват процеса, което спестява разходи, които биха възникнали при 

принудително оросяване. При проливни и продължителни дъждове е препоръчително 

покриването на куповете с геосинтетичен материал.  
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 Необходимо е да се извършва постоянен мониторинг през определени периоди от около 

1 седмица за следене на температурата, влажността, нивото на въглерода и азота, както и 

нивото на кислорода. 

ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ 

КИСЛОРОД >5% 

ВЛАЖНОСТ 40-60% 

СЪОТНОШЕНИЕ C:N (25÷35):1  

ТEМПЕРАТУРА 32-60°С 

 

При констатиране на проблеми се препоръчват взимане на следните мерки: 

 Проблем Мерки за решаване на проблема 

Куповете се загряват прекомерно Намаляване обема на куповете, вкарване на  

повече въздух чрез по-интензивно 

разбъркване, увеличаване на структурния 

материал 

Куповете са много сухи Оросяване, намаляване на притока на 

въздух чрез по-рядко разбъркване 

Куповете са много влажни 

(мокри) 

Увеличаване на структурния материал, 

повече въздух, по-интензивно разбъркване 

Много високо съдържание на 

азот 

Добавяне на структурен материал (дърво, 

слама и др. подобни) 

Много ниско съдържание на азот Добавяне на изтояници на азот 

(екскрементна маса, тор и др. подобни) 

Материалът вкисва Повече въздух, чрез по-интензивно 

разбтркване, добавяне на структурен 

материал 

 Окончателно оформените купове се разбъркват с обръщач, който се прикрепя към 

трактор с цел поддържане на оптимална стойност на основните параметри: температура, 

съдържание на кислород, влажност и др.  

 Основни предимства на обръщача: 

Висока гъвкавост, благодарение на компактната конструкция 

Лесен за транспортиране и бърза настройка за работа, благодарение на хидравлично сгъваеми 

компоненти 

Режещи части с формата на остриета – износоустойчиви 

Лесна поддръжка и замяна на режещите части, които са лесно достъпни 

Лесна адаптивност 
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Насочващ барабан за различни по височина лехи 

Ножове за прерязване на дълги и жилави материали. 

 Техническа спецификация: 

 Задвижване: чрез задвижващ вал на трактор 

 Мощност: 100 hp 

Готовият компост се пресява през мобилно барабанно сито. Преминалата фракция 

представлява узрял, биологично стабилизиран компост от най-високо качество, предназначен 

за наторяване в селското стопанство. Задържаната фракция от по-едри частици се подлага 

отново на биологично разграждане като се подава в началото на технологичния процес в 

раздробяващата машина за размесване със суровата зелена маса.  

6.1.7 Площадка (складова зона) за съхранение на компост 

 Полученото количество готов компост е 855 т/г с обемно тегло около 1т/м
3
. При 

съхранение на посоченото количество за 20 дни е необходима площ от 140м
2
. Площадката за 

съхранение на готов компост представлява правоъгълна асфалтова площадка, покрита с навес. 

  

 

6.1.8 Основни технологични параметри на съоръженията от инсталацията за 

компостиране на зелени отпадъци - ВАРИАНТ I 

Компостиране   

Мобилен раздробител дизелов двигател 1 

Мобилно барабанно сито - мрежа 12 или 

20мм, подменящ се ситов барабан, дизелов 

двигател 1 

Подменяем барабан с отвори 15 и 20мм 1 

Система за аериране вкл. компресори и 

улеи 1 

Измервателни уреди 1 

Доставка на покриваща мембрана - 1300м2 1 

Трактор за прикачване на обръщач на 

компостни лехи 1 

 

6.2 Спомагателни сгради и съоръжения 

6.2.1 Административно-битова сграда с КПП 

 Сградата е разположена успоредно на кантара. Тя има правоъгълна форма с размери 

17,02м/4,12м. Проектирани са следните помещения: помещение за охрана, един офис, два бр. 

санитарни възли, помощно помещение, стая за началника и помещение за работни проби. 

Помещението за охраната е повдигнато на 60см от кота 0.00 с оглед осъществяване на пряк 

контрол от дежурния /обслужващия автомобилната везна/ върху товара, когато се вози в 

открити коли и за осъществяване на пряк контакт с шофьорите при предаване на кантарната 

бележка. Помещението за работни проби има самостоятелен вход отвън от североизточната 

страна на сградата. 

 Конструкцията на сградата е стоманобетонова. Покривът е двускатен, отново решен със 

стоманобетонова плоча. 

 Отоплението на сградата ще се извърши с помощта на електрически радиатори. 
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За сградата ще се осигури топла вода с помощта на бойлер, разположен в обслужващото 

помещение. Тази сграда е еднаква и за двата варианта. 

6.2.2 Кантар (Автомобилна везна) 

 За правилното функциониране на инсталацията е необходимо да бъде предвиден кантар 

за измерване на количеството отпадъци. Предвидено е той да бъде окомплектован с 

автоматична бариера. Съоръжението е идентично и за двата варианта.  

6.2.3 Зона за дезинфекция (Дезинфекционен трап) 

 Съгласно действащата законодателна рамка, е необходимо изграждането на зона за 

дезинфекция на машините, които преминават през площадката. Ще бъде изградена такава 

идентична и за двата предложени варианти. Предвижда се поставянето на подходящ 

дезинфекционен разтвор в трапа 

6.2.4 Автомивка 

 Автомивката представлява стоманобетоново съоръжение, водоснабдено, с възможност 

за измиване на контейнери и обслужваща техника. Съоръжението се предвижда за двата 

варианта. 

6.2.5 Противопожарен резервоар 

 Резервоарът е стоманобетонов, подземен, с монтирани в него противопожарни помпи. 

Над резервоара се предвижда обслужващо помещение е с размери 4.10/4.10м  

Над покривната плоча на резервоара се изпълнява 70см земен насип за предпазване на водата 

във водоема от замръзване. Такъв резервоар е необходим и за двата варианта, за осигуряване, 

съгласно нормативната уредба, необходимото противопожарно водно количество. 

6.2.6 Навес за готов компост 

 Навесът е с размери 16.70/8.90м. Решен е с метална конструкция. Покривът е двукатен с 

наклон 18%. Покривното покритие е от ЛТ ламарина, положена върху метални столици. 

Навесът е отворен от четирите си страни. Общата височина на навеса е 5.75м. Прилага се и за 

двата варианта, като са предвидени по 1бр. навеси. 

6.2.7 Навес за зелен отпадък (клетка) 

Аналогичен на навеса за готова продукция. Предвиден е един бр. навес. Прилага се и за двата 

варианта. 

6.2.8 Ретензионен резервоар 

Представлява стоманобетоново съоръжение с размери в план 3х3м и работна височина 3м. В 

него се монтират 2бр. стенни миксери за хомогенизиране и 2бр. потопяеми помпи (работна и 

резервна за подаване на инфилтрат към оросителна система, допълвана от тръбна система, 

спиртелни кранове за присъединяване на шлаух). 

6.3 Инсталация за компостиране на зелени отпадъци ВАРИАНТ II 

Във Вариант II на инсталацията за компостиране на зелени отпадъци се предвижда аериране в 

двете фази на компостиране. Съоръженията за аерация са с аналогичен капацитет като при 

Вариант I, но са с увеличен брой – 4 броя компресори, двойна дължина на тръбната разводка и 

каналите. При този процес се наблюдава интензифициране на втора фаза, при което се 

съкращава времето за зреене на компоста.  

Останалите обслужващи съоръжения са аналогични на Вариант I.   
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7 ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ИКОНОМИЧЕСКАТА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО СТРОИТЕЛНО НАМЕРЕНИЕ, В Т.Ч. ЗА ИЗБОР НА 

ПОДХОДЯЩ НЕГОВ ВАРИАНТ 

7.1 Сравнение на вариантите 

 Направен е бюджет за изграждане на инсталациите при двата варианта. Направеното 

сравнение между двата варианта е илюстрирано в табличен вид: 

СРАВНЕНИЕ НА ВАРИАНТИТЕ 

Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци в УПИ II 86, местност "Вучата 

могила", землище с.Дъбравите, ЕКАТТЕ 24414, Община Белово и съпътстваща инфраструктура 

      № ОСНОВНИ ДАННИ И 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ед.мярка 

стойност   лв. 

Предимства и 

недостатъци       

1 

ВАРИАНТ 

2 

ВАРИАНТ 

І 

СМР и машини и 

съоръжения лв. 1 323 750 1 336 850 

Капиталните вложения за 

2-ри вариант са по-високи 

от тези на 1-ви вариант 

1 Строителни работи лв. 851 650 859 650 

Строителните разходи за 

2-ри вариант са с около 

1% над тези на 1-ви 

вариант 

1,2 

Компостираща инсталация 

за зелени отпадъци лв. 170 400 178 400 

Строителните разходи за 

2-ри вариант са с около 

1% над тези на 1-ви 

вариант 

1.3 

АДМИНИСТРАТИВНО-

БИТОВА СГРАДА С КПП лв. 51 000 51 000 Равностойно 

1.4 АВТОМОБИЛНА ВЕЗНА лв. 52 130 52 130 Равностойно 

1,5 

ПРОТИВОПОЖАРЕН 

ВОДОЕМ, ВКЛ. 

ДИЗИЛГЕНЕРАТОР лв. 130 700 130 700 Равностойно 

1,8 АВТОМИВКА лв. 9 600 9 600 Равностойно 

1.9 

ВЕРТИКАЛНА 

ПЛАНИРОВКА, ПЪТНИ 

РАБОТИ И РАМПИ лв. 75 000 75 000 Равностойно 

1.10 

ПЛОЩАДКОВИ 

КОМУНИКАЦИИ лв. 69 655 69 655 Равностойно 

1.11 ОГРАДА лв. 22 800 22 800 Равностойно 

1.12 ВЪНШНИ ВРЪЗКИ лв. 270 365 270 365 Равностойно 

            

2 Машини и съоръжения лв. 472 100 477 200 

Разходите за 

технологично оборудване 

са по-високи при 2-ри 

вариант, което се дължи 
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на разлика в технологията 

на компостиране 

2,1 

Компостиране на зелени 

отпадъци лв. 472 100 477 200   

        

  

ІІ 

Проектна документация и 

строителен надзор лв. 91 490 91 490 Равностойно 

            

3,1 

Проектна документация и 

авторски надзор лв. 65 850 65 850   

3,2 Строителен надзор лв. 25 640 25 640   

            

            

ІIІ 

Годишни експлоатационни 

разходи 

лв./год 

18 763 21 534   

  

Компостираща инсталация 

за зелени отпадъци лв./год 18 763 21 534 

Годишните 

експлоатационни разходи 

за втори вариант са по-

високи 

1 Разходи за заплати лв./год 10 845 13 140 Равностойно 

2 

Разходи за ел.енергия 

лв./год 4 118 4 594 

Разходите за ел.енергия 

са по-високи 

3 

Разходи за гориво-

смазочни мателиали лв./год 3 800 3 800 Равностойно 

            

ІV 

Общо амортизационни 

разходи 

лв./год 

40 175 40 579   

1 

Амортизационни разходи 

СМР лв./год 21 291 21 491 Равностойно 

1,2 

Амортизационни разходи 

СМР - компостиране на 

зелени отпадъци лв./год 21 291 21 491   

            

2 

Амортизационни разходи 

машини и съоръжения 

лв./год 18 884 19 088 

1-ви вариант с по-ниски 

амортизационни разходи, 

поради по-ниските 

разходи за технологично 

оборудване 

1,2 

Амортизационни разходи 

машини и съоръжения - 

компостиране лв./год 18 884 19 088   

            

V 

Приведена стойност 

лв. 191 313 195 798 

Втори вариант е с по-

висока приведена 

стойност 
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1,2 

Приведена стойност - 

компостираща инсталация 

за зелени отпадъци лв./год 191 313 195 798   

            

 

  

   

  

VI Отпадъци за компостиране т 2 000 2 000,00   

     

  

VII 

Цена на тон обработен 

отпадък лв/т 9,38 10,77   

 

8 ОБОСНОВКА НА СОЦИАЛНАТА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И 

ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ИНИЦИАТИВА, В Т.Ч. 

ОТКРИВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ 

УСЛУГИ 

 Предвидената технологична схема за компостиране на община Белово гарантира 

прилагането на най-добрите съвременни практики в областта на третиране на биоразградими 

отпадъци и удовлетворяване на най-високите стандарти за опазване на околната среда и 

природните ресурси, залегнали в Европейското законодателство. При изграждане на 

инсталация за компостиране на зелени отпадъци в строително-монтажните работи ще бъдат 

включени около 12 човека. Част от тези работници ще бъдат ангажирани от жителите на 

общината. След изграждане на инсталацията ще бъдат ангажирани 7 души. Един от тях ще 

бъде зает целогодишно, а за останалите се предвижда почасово работно време със заетост в 

рамките на периода с натоварване на инсталацията. 

9 ПРОУЧВАНИЯ ЗА ПОТЕНЦИАЛА НА ТЕРИТОРИИТЕ С ОСОБЕНА И 

ПРЕВАНТИВНА УСТРОЙСТВЕНА ЗАЩИТА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕЖИМИТЕ 

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ПРИРОДОЗАЩИТА И НА 

ОБЕКТИТЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

  Проектът за Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци в УПИ II 

86, местност „Вучата могила“, землище с. Дъбравите, ЕКАТТЕ 24414, Община Белово и 

съпътстваща инфраструктура с обща площ 8000 м
2 

не попада в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони от 

Екологичната мрежа Натура 2000, но е в непосредствена близост до защитена зона BG0000304 

Голак (защитена зона по Директива за местообитанията, която се допира до защитена зона по 

Директива за птиците). Не се очаква реализацията на проекта да доведе до кумулативно 

въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в 

защитената зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, 

програми, проекти и/или инвестиционни предложения със сходен характер. 

 Имотът, в който се предвижда да се реализира компостиращата инсталация попада в 

район, който в голяма степен не се влияе от човешка дейност. Реализацията и последващата 

експлоатация не предвижда оказване на негативно въздействие върху регенеративната 

способност на природните ресурси.  
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Местоположение на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци 

Източник: Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000 

 

9.1  Характеристика на потенциалното въздействие 

9.1.1 Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, 

материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, 

почвата, земните недра, ландшафта,природните обекти, минералното 

разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и 

защитените територии на единични и групови недвижими културни 

ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни 

вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните 

местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, 

радиации, както и някои генетично модифицирани организми.  

 

 Териториялният обхват на въздействие от реализацията и експлоатацията на обекта е 

локален и ограничен в рамките на разглежданата площ. Очакваното въздействие върху хората 

и тяхното здраве ще бъдат сведени до минимум, чрез правилно съхраняване на постъпващите 

в инсталацията отпадъци. Определените въздействия са ограничени в периода на 

строителството и при работна среда на открито в рамките на работния ден. Потенциалният 

здравен риск е налице при системно неспазване на правилата за здравословни и безопасни 

условия на труд, съгласно изискванията на Наредба №2/2004г. за минимални изисквания за 

спазване на здравословните и безопасни условия на труд при извършване на строително-

монтажни работи (с изм. и доп.) 
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 От дейността на обекта не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух, тъй 

като в обекта няма да се извършва производствена дейност, поради което не се очаква и 

отделянето на вредни емисии. Дейността няма да оказва въздействие върху качеството на 

атмосферния въздух и не предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични 

или вредни вещества във въздуха над ПДК. Не се очакват вредни въздействия върху почвата, 

земните недра, минералното разнообразие, защитените територии и природни обекти в района.  

Обектът няма да окаже вредно въздействие над пределно допустимите концентрации на 

шумово натоварване върху населеното място. 

9.1.2 Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното 

предложение. 

 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 поради това, че ще се намали 

количеството на депонираните зелени отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране. 

Обема и мащаба 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. 

 

10 ВАРИАНТНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩИ И ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ЕНЕРГИЙНИ 

МОЩНОСТИ 

  Неприложимо 

 

11 СПЕЦИФИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ, 

ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ, В 
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Т.Ч. АРХИТЕКТУРНО И КОНСТРУКТИВНО ЗАСНЕМАНЕ НА СГРАДИТЕ 

И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

Не се налагат такива проучвания. 

12 МИКРОСЕИЗМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ - ЗА ЕНЕРГИЙНИ, 

ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ, ТРАНСПОРТНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ 

ОБЕКТИ 

Не са необходими такива изследвания. 

13 ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ, НАЛАГАЩИ СЕ ОТ ВИДА И 

СПЕЦИФИКАТА НА ОТДЕЛНИТЕ СТРОЕЖИ, КАТО КЛИМАТИЧНИ, 

ВОДНОСТОПАНСКИ, ПОЧВЕНО-МЕЛИОРАТИВНИ, АГРАРНО-

ИКОНОМИЧЕСКИ И ЗЕМЕУСТРОЙСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ - ПРИ 

ПРОЕКТИ НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИ СИСТЕМИ, ПРОЕКТИ ЗА 

ПРОТИВОСВЛАЧИЩНИ И БРЕГОУКРЕПИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ДР. 

  Не са прави специфични проучвания, т.к. спецификата на инвестиционното 

намерение не налага изискването им. 

14 ПРОГНОЗЕН ГРАФИК ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

ОТ ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

СТРОИТЕЛСНА ЛИНИЯ И НИВО ДО ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА ОТ 

СТРОИТЕЛЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ С АКТ ОБРАЗЕЦ 15 

Прогнозният график е даден в Приложенията на разработката 

 

15 ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА СТРОИТЕЛНОТО НАМЕРЕНИЕ 

15.1 Вариант I 

ОБОБЩЕНА СМЕТКА 

Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци в УПИ II 86, местност 

"Вучата могила", землище с.Дъбравите, ЕКАТТЕ 24414, Община Белово и съпътстваща 

инфраструктура-         I ВАРИАНТ 

№ 

ПОДОБЕКТИ И ВИДОВЕ 

РАБОТИ 

ЦЕНА БЕЗ 

ДДС ДДС ЦЕНА С ДДС 

  

ОБЩО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ОБЕКТА, ВКЛ. ВЪНШНИ 

ВРЪЗКИ 

       1 323 

750,00 лв.  

       264 

750,00 лв.  

       1 588 

500,00 лв.  

I. 

СМР, ВКЛ. МАШИНИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТА  

       1 053 

385,00 лв.  

       210 

677,00 лв.  

       1 264 

062,00 лв.  

2 

ПЛОЩАДКА ЗА 

КОМПОСТИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ 

ОТПАДЪЦИ 

          642 

500,00 лв.      

2.1 

ЗОНА ЗА ФЕРМЕНТАЦИЯ 

1130м2, ВКЛ. ИНСТАЛАЦИИ 

            45 

200,00 лв.      

2.2 

СКЛАДОВА ЗОНА ЗА ЗЕЛЕНИ 

ОТПАДЪЦИ + НАВЕС - 460м2 

            68 

400,00 лв.      

2.3 

ЗОНА ЗА ПРЕСЯВАНЕ И 

СКЛАДОВА ЗОНА ЗА ГОТОВ 

КОМПОСТ + НАВЕС - 170м2 

            56 

800,00 лв.      
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2.4 

ТЕХНОЛОГИЧНО 

ОБОРУДВАНЕ ЗА 

КОМПОСТИРАЩА 

ИНСТАЛАЦИЯ 

          472 

100,00 лв.      

2.4.1 

Мобилен раздробител дизелов 

двигател 

          163 

000,00 лв.      

2.4.2 

Мобилно барабанно сито - мрежа 

12 или 20мм, подменящ се ситов 

барабан, дизелов двигател 

            99 

000,00 лв.      

2.4.3 

Подменяем барабан с отвори 15 и 

20мм 

            27 

000,00 лв.      

2.4.4 

Система за аериране вкл. 

компресори и улеи 

            10 

000,00 лв.      

2.4.5 Измервателни уреди 

              3 

000,00 лв.      

2.4.7 

Трактор за прикачване на 

обръщач на компостни лехи 

          170 

100,00 лв.      

          

3 

АДМИНИСТРАТИВНО-

БИТОВА СГРАДА С КПП 

            51 

000,00 лв.      

4 АВТОМОБИЛНА ВЕЗНА 

            52 

130,00 лв.      

5 

ПРОТИВОПОЖАРЕН ВОДОЕМ, 

ВКЛ. ДИЗИЛГЕНЕРАТОР 

          130 

700,00 лв.      

8 АВТОМИВКА 

              9 

600,00 лв.      

9 

ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, 

ПЪТНИ РАБОТИ И РАМПИ 

            75 

000,00 лв.      

10 

ПЛОЩАДКОВИ 

КОМУНИКАЦИИ 

            69 

655,00 лв.      

10.1 ВИК 

            48 

520,00 лв.      

10.1.1 

ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД - 

ВОДОМЕРНА ШАХТА, СВО, 

ЗАХРАНВАНЕ ДО КПП И ППР. 

              7 

970,00 лв.      

10.1.2 

ПЛОЩАДКОВА 

КАНАЛИЗАЦИЯ, ВКЛ. РЕТЕНЗ. 

РЕЗЕРВОАР - ВКЛЮЧЕНА Е 

КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА БВ, СКО, 

КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА 

ИНФИЛТРАТ ДО 

РЕТЕНЗИОНЕН РЕЗЕРВОАР И 

РЕТЕНЗИОНЕН РЕЗЕРВОАР 

            40 

550,00 лв.      

10.2 

ПЛОЩАДКОВО 

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАHЕ - 

ВКЛЮЧЕНО Е 

ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА КПП, 

ППР, АВТОМИВКА, КАНТАР, 

            21 

135,00 лв.      
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ЗОНА ЗА КОМПОСТИРАНЕ, 

РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ 

11 ОГРАДА 

            22 

800,00 лв.      

II ВЪНШНИ ВРЪЗКИ 

          270 

365,00 лв.  

         54 

073,00 лв.  

         324 

438,00 лв.  

1 

ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД - 

1097М 

          77 

820,00 лв.      

2 ВЪНШЕН КАНАЛ - 1097М 

          110 

245,00 лв.      

3 

ВЪНШЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД - 

1097  

            82 

300,00 лв.      

     

 

 

 

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ  

  
Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци в УПИ II 86, 

местност "Вучата могила", землище с.Дъбравите, ЕКАТТЕ 24414, Община 

Белово и съпътстваща инфраструктура 

 

 - ВАРИАНТ 1 

  
    № ОСНОВНИ ДАННИ И ПОКАЗАТЕЛИ ед.мярка стойност   

лв. 

        

І СМР и машини и съоръжения лв. 1 323 750 

1 Строителни работи лв. 851 650 

1.1 

ПЛОЩАДКА ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ лв. 170 400 

1.1 

АДМИНИСТРАТИВНО-БИТОВА 

СГРАДА С КПП лв. 51 000 

1.2 АВТОМОБИЛНА ВЕЗНА лв. 52 130 

1,3 

ПРОТИВОПОЖАРЕН ВОДОЕМ, ВКЛ. 

ДИЗИЛГЕНЕРАТОР лв. 130 700 

1.4 АВТОМИВКА лв. 9 600 

1.5 

ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, ПЪТНИ 

РАБОТИ И РАМПИ лв. 75 000 

1,6 ПЛОЩАДКОВИ КОМУНИКАЦИИ лв. 69 655 

1.7 ОГРАДА лв. 22 800 

1.8 ВЪНШНИ ВРЪЗКИ лв. 270 365 

        

2 Машини и съоръжения лв. 472 100 

2,1 Компостиране на зелени отпадъци лв. 472 100 
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ІІ 

Проектна документация и строителен 

надзор лв. 91 490 

        

3,1 Проектна документация и авторски надзор лв. 65 850 

3,2 Строителен надзор лв. 25 640 

        

ІІ Годишни експлоатационни разходи лв./год 18 763 

  

Компостираща инсталация за зелени 

отпадъци   18 763 

1 Разходи за заплати лв./год 10 845 

2 Разходи за ел.енергия лв./год 4 118 

3 Разходи за гориво-смазочни мателиали лв./год 3 800 

        

ІІІ Общо амортизационни разходи лв./год 40 175 

1 Амортизационни разходи СМР лв./год 21 291 

1,2 

Амортизационни разходи СМР - 

компостиране на зелени отпадъци лв./год 21 291 

2 

Амортизационни разходи машини и 

съоръжения лв./год 18 884 

1,2 

Амортизационни разходи машини и 

съоръжения - компостиране лв./год 18 884 

        

ІV Приведена стойност лв. 191 313 

1,2 Приведена стойност - компостиране лв./год 191 313 

        

VII Отпадъци за компостиране т 2 000,00 

    VIII Цена на тон обработен отпадък лв/т 9,38 

 

 

15.2 Вариант II 

ОБОБЩЕНА СМЕТКА 

Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци в УПИ II 86, местност 

"Вучата могила", землище с.Дъбравите, ЕКАТТЕ 24414, Община Белово и съпътстваща 

инфраструктура-        II ВАРИАНТ 

№ 

ПОДОБЕКТИ И ВИДОВЕ 

РАБОТИ 

ЦЕНА БЕЗ 

ДДС ДДС ЦЕНА С ДДС 

  

ОБЩО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ОБЕКТА, ВКЛ. ВЪНШНИ 

ВРЪЗКИ 

       1 336 

850,00 лв.  

       267 

370,00 лв.  

       1 604 

220,00 лв.  

I. 

СМР, ВКЛ. МАШИНИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТА  

       1 066 

485,00 лв.  

       213 

297,00 лв.  

       1 279 

782,00 лв.  

2 

ПЛОЩАДКА ЗА 

КОМПОСТИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ 

ОТПАДЪЦИ 

          655 

600,00 лв.      
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2.1 

ЗОНА ЗА ФЕРМЕНТАЦИЯ 

1130м2, ВКЛ. ИНСТАЛАЦИИ 

            53 

200,00 лв.      

2.2 

СКЛАДОВА ЗОНА ЗА ЗЕЛЕНИ 

ОТПАДЪЦИ + НАВЕС - 460м2 

            68 

400,00 лв.      

2.3 

ЗОНА ЗА ПРЕСЯВАНЕ И 

СКЛАДОВА ЗОНА ЗА ГОТОВ 

КОМПОСТ + НАВЕС - 170м2 

            56 

800,00 лв.      

2.4 

ТЕХНОЛОГИЧНО 

ОБОРУДВАНЕ ЗА 

КОМПОСТИРАЩА 

ИНСТАЛАЦИЯ 

          477 

200,00 лв.      

2.4.1 

Мобилен раздробител дизелов 

двигател 

          163 

000,00 лв.      

2.4.2 

Мобилно барабанно сито - мрежа 

12 или 20мм, подменящ се ситов 

барабан, дизелов двигател 

            99 

000,00 лв.      

2.4.3 

Подменяем барабан с отвори 15 и 

20мм 

            27 

000,00 лв.      

2.4.4 

Система за аериране вкл. 

компресори и улеи 

            15 

100,00 лв.      

2.4.5 Измервателни уреди 

              3 

000,00 лв.      

2.4.7 

Трактор за прикачване на 

обръщач на компостни лехи 

          170 

100,00 лв.      

3 

АДМИНИСТРАТИВНО-

БИТОВА СГРАДА С КПП 

            51 

000,00 лв.      

4 АВТОМОБИЛНА ВЕЗНА 

            52 

130,00 лв.      

5 

ПРОТИВОПОЖАРЕН ВОДОЕМ, 

ВКЛ. ДИЗИЛГЕНЕРАТОР 

          130 

700,00 лв.      

8 АВТОМИВКА 

              9 

600,00 лв.      

9 

ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, 

ПЪТНИ РАБОТИ И РАМПИ 

            75 

000,00 лв.      

10 

ПЛОЩАДКОВИ 

КОМУНИКАЦИИ 

            69 

655,00 лв.      

10.1 ВИК 

            48 

520,00 лв.      

10.1.1 

ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД - 

ВОДОМЕРНА ШАХТА, СВО, 

ЗАХРАНВАНЕ ДО КПП И ППР. 

              7 

970,00 лв.      

10.1.2 

ПЛОЩАДКОВА 

КАНАЛИЗАЦИЯ, ВКЛ. РЕТЕНЗ. 

РЕЗЕРВОАР - ВКЛЮЧЕНА Е 

КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА БВ, СКО, 

КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА 

ИНФИЛТРАТ ДО 

РЕТЕНЗИОНЕН РЕЗЕРВОАР И 

            40 

550,00 лв.      
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РЕТЕНЗИОНЕН РЕЗЕРВОАР 

10.2 

ПЛОЩАДКОВО 

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАHЕ - 

ВКЛЮЧЕНО Е 

ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА КПП, 

ППР, АВТОМИВКА, КАНТАР, 

ЗОНА ЗА КОМПОСТИРАНЕ, 

РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ 

            21 

135,00 лв.      

11 ОГРАДА 

            22 

800,00 лв.      

II ВЪНШНИ ВРЪЗКИ 

          270 

365,00 лв.  

         54 

073,00 лв.  

         324 

438,00 лв.  

1 

ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД - 

1097М 

         77 820,00 

лв.      

2 

ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ 

1097М 110 245,00лв. 

  

2 

ВЪНШЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД - 

1097  

            82 

300,00 лв.      

 

 

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ  

  
Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци в УПИ II 86, 

местност "Вучата могила", землище с.Дъбравите, ЕКАТТЕ 24414, Община 

Белово и съпътстваща инфраструктура 

 

 - ВАРИАНТ 2 

  
    № ОСНОВНИ ДАННИ И ПОКАЗАТЕЛИ ед.мярка стойност   

лв. 

        

І СМР и машини и съоръжения лв. 1 336 850 

1 Строителни работи лв. 859 650 

1.1 

ПЛОЩАДКА ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ лв. 178 400 

1.1 

АДМИНИСТРАТИВНО-БИТОВА 

СГРАДА С КПП лв. 51 000 

1.2 АВТОМОБИЛНА ВЕЗНА лв. 52 130 

1,3 

ПРОТИВОПОЖАРЕН ВОДОЕМ, ВКЛ. 

ДИЗИЛГЕНЕРАТОР лв. 130 700 

1.4 АВТОМИВКА лв. 9 600 

1.5 

ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, ПЪТНИ 

РАБОТИ И РАМПИ лв. 75 000 

1,6 ПЛОЩАДКОВИ КОМУНИКАЦИИ лв. 69 655 

1.7 ОГРАДА лв. 22 800 
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1.8 ВЪНШНИ ВРЪЗКИ лв. 270 365 

        

2 Машини и съоръжения лв. 477 200 

2,1 Компостиране на зелени отпадъци лв. 477 200 

        

        

        

ІІ 

Проектна документация и строителен 

надзор лв. 91 490 

        

3,1 Проектна документация и авторски надзор лв. 65 850 

3,2 Строителен надзор лв. 25 640 

        

ІІ Годишни експлоатационни разходи лв./год 21 534 

  

Компостираща инсталация за зелени 

отпадъци   21 534 

1 Разходи за заплати лв./год 13 140 

2 Разходи за ел.енергия лв./год 4 594 

3 Разходи за гориво-смазочни мателиали лв./год 3 800 

        

ІІІ Общо амортизационни разходи лв./год 40 579 

1 Амортизационни разходи СМР лв./год 21 491 

1,2 

Амортизационни разходи СМР - 

компостиране на зелени отпадъци лв./год 21 491 

2 

Амортизационни разходи машини и 

съоръжения лв./год 19 088 

1,2 

Амортизационни разходи машини и 

съоръжения - компостиране лв./год 19 088 

        

ІV Приведена стойност лв. 195 798 

1,1 

Приведена стойност - подготовка на 

отпадъци със стабилизиращ модул лв./год 195 798 

1,2 Приведена стойност - компостиране лв./год 195 798 

        

VII Отпадъци за компостиране т 2 000,00 

    VIII Цена на тон обработен отпадък лв/т 10,77 

 

 

16 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 След направените проучвания и изчисления се стигна до следните изводи: 

1. Площадката предоставена от община Белово отговаря на нормативните изисквания и е 

подходяща за изграждане на сепарираща и компостираща инсталация  

2. При направените изчисления и технологични проучвания, предлаганият Вариант I е 

технико-икономически по-изгоден. 

3. Община Белово кандидатства за финансиране за инсталация за компостиране за 2000т/год 

отпадъци, като същевременно кандидатства и за изграждане на външни връзки – канал, 
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водопровод и ел.захранване на площадката. В този проект общината не кандидатства за 

финансиране на пътна инфраструктура. 

4. Община Белово със собствени средства ще закупи съдове за разделно събиране и техника за 

извозването на тези съдове. 

   

        Съставил:  

 


