
                                              

Приложение № 2 
                                                                   към чл. 6  

                                               (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., 

                                              изм. и доп., бр. 3 от 2011 г.,  

                                                          бр. 12 от 2016 г.,  

                                                    в сила от 12.02.2016 г.)               

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

 

I. Информация за контакт с възложителя: 
 

1. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)Име, 

местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен 

идентификационен номер на юридическото лице.  

Община Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 6, ЕИК: 000159458 
 

2. Пълен пощенски адрес. 

обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик 3900, ул. „Княз Борис I” № 6   
    

3. Телефон, факс и e-mail. 

тел. и факс: 0936/53017, e-mail: kmet@belogradchik.bg  
     

4. Лице за контакти.     

Николай Светланов Димитров – гл. експерт „Регионално развитие, планиране и 

устойчиво развитие”- 0878486166 
 

II. Характеристики на инвестиционното предложение: 

 

1. Резюме на предложението. 

Настоящият проект е предназначен за извършване на техническа и биологична 

рекултивация на сметището на община Белоградчик, разположено в имот № 057009 в 

землището на с. Дъбравка. Площта, предвидена за рекултивиране е с нарушена структура и 

почвено плодородие в резултатна дългогодишното натрупване на отпадъци. 

Рекултивацията на сметището има за цел максимално да ограничи неблагоприятното 

въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда. 

С предвидените рекултивационни мероприятия на съществуващото сметище ще се 

осигури: 

 Минимизиране на строителните разходи; 

 Опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване; 

 Защита от проникването на повърхностни води в отпадъчното тяло на депото; 

 Прекратяване на разпрашаването на леките фракции отпадъци; 

 Вписване в релефа на околния терен на тялото на отпадъците; 

Създаване на условия за контрол (мониторинг) на процесите, протичащи в тялото на 

депото и въздействието му върху околната среда. 

 
 

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Необходимост от минимизиране на отрицателното вредно въздействие на територията, 

ползвана като общинско депо до 2015 г. Спазване на разпоредбата на Заповед № РД-207 
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от 14.08.2015 г. на РИОСВ-Монтана за предприемане на мерки за закриване на депото и 

неговата рекултивация въз основа на актуален план/проект за закриване и рекултивация 

– техническа и биологична. 
 

3. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Връзка с други 

съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на 

въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други 

предложения. 

Неприложимо 

 

4. Подробна информация за разгледани алтернативи. 

Неприложимо 

 
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

Община Белоградчик, землище на с. Дъбравка, ПИ № 057009 с географски координати 

на условен център на депото: N 43°38ʹ30,14ʺ, E 22°40ʹ7,08ʺ /WGS 1984/. 

 
6. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)Описание на 

основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и 

съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 

към ЗООС. 

Избрания метод за рекултивиране на депото в община Белоградчик е „in situ” и 

рекултивацията ще протече в следната последователност: 

 Вертикална планировка; 

 Предепониране на количество отпадъци депонирани извън границите на 

площадката и оформяне тялото на депото; 

 Техническа рекултивация; 

 Биологична рекултивация. 

Предвижда се рекултивацията да се извърши на един етап, като основните мерки 

предложени в работния проект са съобразени с действащата нормативна уредба в страната. 

Последователност на дейностите по рекултивация на сметището на община Белоградчик: 

- освобождаване от слоя отпадъци на зона от около 4,50 м. предвидена за закотвяне на 

горен изолационен екран, отводнителна канавка и зелен пояс около депото; 

- оформяне тялото на депото, посредством предепониране, уплътняване и подравняване на 

откосите и платото, с цел постигане на проектни откоси 1: 2.5 - за скатовете; 

- изграждане на газоотвеждаща система; 

- полагане на техническа рекултивация, рекултивиращ слой и биологична рекултивация в 

обхват на тялото на отпадъците; 

- изграждане на система за повърхностно отводняване; 

- изграждане на система за мониторинг. 

Проектната разработка предвижда съществуващите отпадъци в частта определена за зелен 

пояс, отводнителна канавка и закотвяща канавка да се прибутат с булдозер и да освободят зона 

с ширина 4,50 м. около депото. 

След предепониране и оформяне на проектното тяло на отпадъците се предвижда да се 

положи, горен изолационен екран от глина, газов дренаж и дренаж за атмосферни води и 

рекултивиращ слой, като част от техническата рекултивация. 



За изграждането на дренажния слой за биогаз и дренажния слой за инфилтрирали през 

рекултивационния слой атмосферни води ще бъде използван дренажен геокомпозит двустранно 

каширан с геотекстил. 

С изграждането на водоплътен горен изолационен екран се цели да се елиминира 

количеството инфилтрат генериран от отпадъците. Рекултивационният слой е с дебелина 0,65 м 

като последните 0,15 м са хумус. 

Проектната разработка предвижда изграждане на газоотвеждаща система състояща се от 

газов слой, газови кладенци, система за събиране и разпределяне на биогаза, включваща мрежа 

от газопроводи. 

За постигане на поставените цели по-горе проектната разработка предвижда да се изгради 

охранителна канавка около рекултивираното тялото на отпадъците. В проекта е 

залегнало и изграждането на система за мониторинг на депото състояща се от 3 бр. пункта 

за контрол на подземни води, 1 бр. пункт за контрол на повърхностните води и 3 бр. 

геодезически репери за контрол на сляганията в тялото на отпадъците. 

Преди започване дейностите по закриване на съществуващото сметище е необходимо да 

се реализират предварителни мероприятия, определени от характера на съществуващите в 

момента условия. 

Депото е изградено без изграждане на долен минерален запечатващ пласт, геомембрана и 

дренажна система. Отпадъците са насипвани директно върху земната основа. Предлаганите 

мерки за рекултивацията на депото, са основани на оценка на риска за околната среда, 

изискванията на българското законодателство (ЗУО; Наредба № 6/2013 г.; Наредба № 26/1996 

г.) и избора на саниращи мероприятия. 

Проектът за закриване и рекултивация е изготвен на база данни от извършено 

геодезическо заснемане на състоянието на депото. За определяне проектното тяло на депото са 

взети предвид наличните количествата депонирани отпадъци. 

Конфигурацията на депото е съобразена и с площта на имотите, във връзка с което се 

налага преоткосиране на съществуващия насип отпадъци. Общото налично количество 

отпадъци е в размер на 17 729 m
3
. Количеството отпадъци, което подлежи на предепониране е 

определено в настоящия проект и възлиза на 13 382,20 m
3
. 

Съгласно изискванията на Наредба 6/2013 г., основната цел след закриването на депото са 

планиране и изпълнение на дейности, свързани с осигуряване на: 

 горен изолиращ екран, който: 

- изключва емисията на вредни вещества към компонентите на околната среда; 

- предотвратява инфилтрацията на атмосферни води през сметищното тяло; 

- създава условия за безопасно отделяне на газовете от сметищното тяло. 

 провеждане на мониторингови изследвания на: 

- газове – СО2, СН4, Н2S, O2; 

- топография на тялото. 

Тяхното изпълнение включва: 

- безопасно извеждане на емисиите от биогаз; 

- предотвратяване постъпването на повърхностни води в тялото на депото, чрез 

изграждане на горен изолиращ екран - минерален запечатващ пласт; 

- защита на минералния запечатващ пласт от преки атмосферни влияния и приобщаване 

на депото към заобикалящия го ландшафт, чрез изграждане на рекултивиращ пласт. 

В проекта са представени технически решения, включително с възможности за: 

- изграждане на система за газов дренаж; 

- изграждане на запечатващ слой 0.5 m; 

- полагане на земни маси за рекултивиращ слой с дебелина на слоя 0.5 m; 

- насипване на хумусна почва с дебелина на слоя 0.15 m. 



Горният изолиращ екран е проектиран съобразно предвидения обем на отпадъците и 

позволява естественото вписване на депото в съществуващия ландшафт. Определените 

проектни наклони на билната част и откосите недопускат заблатяване и прояви на ерозионни 

процеси. Планираният наклон на откосите изпълнява изискванията на Наредба 6/2013 (1:2.5). 

Съгласно извършеното геодезическо заснемане площта заета с отпадъци е 9 710 m
2
. След 

проектното решение определената площ за направа на отпадъчното тяло на депото на Община 

Белоградчик възлиза на 6 090 m
2
. Замърсената площ извън тези граници е 6 011,5 m

2
 

разположена в посока запад-югозапад. В проекта е предвидено цялостно изгребване на 

депонирани, извън основното отпадъчно тяло отпадъци. Изгребването е планирано да се 

извърши с булдозер и багер. Предвидено е предепонирането на отпадъците от изгребване да се 

извърши чрез разстилането им с булдозер и/или компактор. Определените обеми депонирани 

отпадъци за изгребване, извън основното тяло на депото възлизат на 5 817,18 m
3
. Успоредно с 

дейностите, предвидени за изгребване на отпадъци, депонирани извън отредената площ, в 

проекта е предвидено и изгребване и пробутване на 7 565,02 m
3
 отпадъци, депонирани в 

границите на отредената площ. Мероприятието е необходимо с оглед осигуряване на нужното 

преоткосирането на скатовете на депото. 
 

6. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

Предвижда се изграждане на участък от 209,79 м на съществуващ горски път. Проектът е 

изготвен с технически елементи в ситуация и надлъжен профил, съответстващи на горски път 

съгласно изискванията на Норми за проектиране на пътища. На база направените измервания, 

трасето на пътния участък е геометрирано в ситуация с 3 бр. хоризонтални криви и 4 прави. 

Чертежи и допълнителна информация са налични в част „Пътна” на работен проект „Закриване 

и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, община Белоградчик”, 

внесен в РИОСВ – Монтана с Уведомление за инвестиционно намерение - Приложение № 5 с 

вх. № 2147/25.05.2017 г. 
 

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и 

фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. 

Избрания метод за рекултивиране на депото в община Белоградчик е „in situ” и 

рекултивацията ще протече в следната последователност: 

 Вертикална планировка; 

 Предепониране на количество отпадъци депонирани извън границите на 

площадката и оформяне тялото на депото; 

 Техническа рекултивация; 

 Биологична рекултивация. 

Предвижда се рекултивацията да се извърши на един етап, като основните мерки 

предложени в работния проект са съобразени с действащата нормативна уредба в страната. 

Последователност на дейностите по рекултивация на сметището на община Белоградчик: 

- освобождаване от слоя отпадъци на зона от около 4,50 м. предвидена за закотвяне на 

горен изолационен екран, отводнителна канавка и зелен пояс около депото; 

- оформяне тялото на депото, посредством предепониране, уплътняване и подравняване на 

откосите и платото, с цел постигане на проектни откоси 1: 2.5 - за скатовете; 

- изграждане на газоотвеждаща система; 

- полагане на техническа рекултивация, рекултивиращ слой и биологична рекултивация в 

обхват на тялото на отпадъците; 

- изграждане на система за повърхностно отводняване; 



изграждане на система за мониторинг 
 

9. Предлагани методи за строителство. 

Метод „in situ” при който се предприемат мерки за капсулиране на отпадъците, които в 

зависимост от морфологичния състав на депонираните отпадъци се постигат чрез повърхностно 

запечатване чрез полагане на минерален запечатващ пласт и/или запръстяване, чрез което се 

предотвратява достъпа на повърхностни води до отпадъците, както и прекия контакт на хора и 

животни с тях. Крайното оформяна на повърхността на депото е под формата на купол с 

подходящ наклон,което позволява безопасното оттичане на повърхностните води. 
 

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

експлоатацията. 

Чакъл промита фракция за полагане на слой от 0,15 m, глини за полагане на слой от 0,50 

m, земни маси за полагане на слой от 0,50 m, хумусни земни маси или утайки за полагане на 

слой от 0,50 m. 
 

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин 

на третиране. 

- бетон с код съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 от ЗУО 170101 –2,11 т., от които 1,80 т. се 

предвижда да бъдат използвани за рециклиране, а останалите да бъдат депонирани на депо за 

строителни отпадъци; 

- земни маси с код съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 от ЗУО 170506 – 5 183,17 т., от които 

100,00 т. се предвижда да бъдат използвани за рециклиране, 500,00 т. – за предаване за повторна 

употреба, 1 530,00 т. – за повторна употреба на площадката на образуване, 2 500,00 т. за 

оползотворяване в обратни насипи, а останалите 553,17 т. да бъдат депонирани на депо за 

инертни материали. 
 

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда. 

С използването на минералнии/или синтетични материали като глина, земни маси с 

повишено съдържание на глинести частици, хумусна почва, синтетични геомембрани и др. се 

цели:предотвратяване разпиляването на отпадъците; събиране и отвеждане с дренажна система 

на повърхностните води; предотвратяване проявите на ветрова и дъждовна ерозия и като цяло 

възможната миграция на замърсителикъм подземните и повърхностните води, почвата, въздуха, 

както и създаване на условия за поява на растителност. 
 

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение(например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство, третиране на отпадъчните води). 

Неприложимо. 
 

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение. 

Необходимо издаване разрешение за строеж по реда на ЗУТ. 
 

15. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната 

среда. 

Неприложимо 
 

16. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 

12.02.2016 г.) Риск от аварии и инциденти. 

 

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение 



 

1. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) План, карти и снимки, показващи границите 

на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и 

антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от 

Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на 

здравна защита, и отстоянията до тях. 

Имота попада в границите на следните защитени зони по Закона за биологичното 

разнообразие: 

Защитена зона Западна Стара планина и Предбалкан – BG0001040 за защита на 

местообитанията на букови гори, благуново-церови гори, полуестествени сухи тревни и 

храстови съобщества върху варовик и др.; 

Защитена зона Западен Балкан – BG0002002  за защита на птиците (сред които белогръб 

кълвач, белоопашат мишелов, белошипа ветрушка, бухал, бял щъркел, горска чучулига, ливаден 

дърдавец, полубеловрата мухоловка).  

Чертежи, карти, схеми и допълнителна информация са налични в работен проект 

„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, община 

Белоградчик”, внесен в РИОСВ – Монтана с Уведомление за инвестиционно намерение - 

Приложение № 5 с вх. № 2147/25.05.2017 г. 
 

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката 

или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели 

на земи. 

Инвестиционното предложение ще се извършва единствено в имот общинска 

собственост ПИ № 057009 хс начин ан трайно ползване „сметище”. 
 

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове. 

Неприложимо 
 

4. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)  Чувствителни територии, в т. ч. 

чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа. 

Имота попада в границите на следните защитени зони по Закона за биологичното 

разнообразие: 

Защитена зона Западна Стара планина и Предбалкан – BG0001040 за защита на 

местообитанията на букови гори, благуново-церови гори, полуестествени сухи тревни и 

храстови съобщества върху варовик и др.; 

Защитена зона Западен Балкан – BG0002002  за защита на птиците (сред които белогръб 

кълвач, белоопашат мишелов, белошипа ветрушка, бухал, бял щъркел, горска чучулига, ливаден 

дърдавец, полубеловрата мухоловка). 
 

4а. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на 

природните ресурси. 

Неприложимо 
 

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение. 

Неприложимо 
 

IV. Характеристики на потенциалното въздействие(кратко описание на възможните 

въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение): 

 

1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)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. 

 Реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до положително въздействие 

върху атмосферния въздух, водите, ландшафта и като цяло върху хората и тяхното здраве. 
 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително 

на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение. 

Неприложимо. 
 

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно). 

Положителното въздействие се очаква да бъде пряко, кумулативно, дълготрайно и 

постоянно. 
 

4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени 

места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.). 

Положителното въздействие ще е за района на закритото сметище в землището на с. 

Дъбравка и ще предотврати разпиляването на отпадъци по протежение на републикански път от 

трети клас Белоградчик – Връшка чука. 
 

5. Вероятност на поява на въздействието. 

Положителното въздействие ще бъде постоянно. 
 

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието. 

Положителното въздействие ще бъде постоянно и необратимо. 
    

 

7. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Мерки, които е необходимо да се включат в 

инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или 

компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и 

човешкото здраве. 

Неприложимо. 
 

8. Трансграничен характер на въздействията.                                                              

Неприложимо. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Възложител: .............................. 
 

(Борис Николов – Кмет на Община Белоградчик) 

 
/Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл.2 и чл.23 от Закона за 

защита на личните данни/ 


