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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ: 

1. BAT (Best Available Techniques) - най-добри налични техники 
2. ISO (International Standardization Organization) - Международна организация по 

стандартизация 
3. PLUME - програма за моделиране на разпространението на емисиите в атмосферата 
4. бр. - брой 
5. БТ – безопасност на труда 
6. ВиК – водоснабдяване и канализация 
7. ДВ – държавен вестник 
8. ЗЗВВХВПП – Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества препарати 

и продукти 
9. ЗООС – Закон за опазване на околната среда 
10. ЛПС – локално пречиствателно съоръжение 
11. ПСОВ – пречиствателна станция за отпадъчни води 
12. МОСВ – Министерство на околната среда и водите 
13. МПС – моторно(и) превозно(и) средство(а) 
14. НДНТ – най-добри налични техники 
15. ОВОС – Оценка на въздействие върху околната среда 
16. ПДК - пределно допустима концентрация 
17. ПМС – постановление на Министерския съвет 
18. пр. – продукт 
19. ПУП – Проект за устройствен план 
20. РИОСВ – регионална инспекция по околната среда и водите 
21. сур. – суровина 
22. БДС – български държавен стандарт 
23. ГСМ – гориво за смазочни материали 
24. изм. – изменение 
25. доп. – допълнение 
26. ЛОС – летливи органични съединения 
27. ХН – хигиенни норми 
28. СНЕ – схема за намаляване на емисии 
29. ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда 
30. АЕЕ – Агенция по енергийна ефективност 
31. ННЕ – норми за неорганизирани емисии 
32. СНЕ - стойност на неорганизираните емисии 
33. КАВ – качество на атмосферния въздух 
34. ДОП – долен оценъчен праг 
35. ОР – органични разтворители 
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ИЗПОЛЗВАНИ ДИМЕНСИИ: 
 
1. dB – децибел 
2. g/nm3; (г/н.м3)- грама на нормален м3 
3. Gcal - гигакалория 
4. Gcal/t - гигакалории на тон 
5. Hz – херц 
6. kCal/t – килокалория на тон 
7. kg/m3 – кг/м3  
8. kg/t (кг/т) – килограма на тон 
9. kg/y (кг/год.) – килограма за година 
10. kWh - киловат часа 
11. kWh/y - киловат часа за година 
12. kWh/m3 - киловат часа на м3 
13. kWh/t пр.- киловат часа на тон продукт 
14. l – литър 
15. l/сек. (l/s)- литри на секунда 
16. m3 - кубични метра 
17. m3/h; (м3/ч) – м3 за час 
18. m3/y; (м3/год.) - м3 за година 
19. mg/dm3 (мг/дм3) - милиграм на кубически дециметър 
20. mg/m3 (мг/м3) - милиграм на кубически метър 
21. mg/Nm3; (мг/н.м3) – милиграм на нормален м3 
22. MW – мегават 
23. МWh - мегават-часа 
24. МWh/t сур.- мегават часа на тон суровина 
25. МWh/y (МWh/г.) - мегават часа за година 
26. nm3 (н.м3)– нормален кубичен метър 
27. nm3/h; Nm3/ч. (нм3/ч) - нормален кубически метър на час 
28. nm3/y; (н.м3/год) – нормален м3 за година 
29. t/y; t/г.;(т/год.) – тона за година 
30. t/h; (т/ч) – тона за час 
31. хил. т - 1 000 (хиляда) тона 
32. тегл.% - тегловни проценти 
33. g/h – грама за час 
34. g/ед.п - грама за единица продукт 

 

 

 

 

 

 

 



Рекултивация на старо сметище за неопасни отпадъци на община Попово в землището на 
с. Славяново  

 

4 

 

 

 

 

 

 

I. Информация за контакт с възложителя: 
 

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство  на  възложителя-физическо  лице, седалище  и  
идентификационен  номер  на  юридическото  лице. 

 Община Попово – гр.Попово, ЕИК BG 000875856 
 
гр. Попово 7800, пл. „Александър Стамболийски” № 1 
 
2.Пълен пощенски адрес: 
гр. Попово 7800, пл. „Александър Стамболийски” № 1  
 
3. Телефон, факс  и  e-mail: 0608/ 40021, 0608/40024;  е-mail: obstina@popovo.bg 
 
4.Лице за контакти: 
 гл. архитект Иван Мисирджиев, тел. 0878 675820, инж. Лилия Ненова тел. 0878675898 
 

 
II. Характеристики на инвестиционното предложение: 
 

1. Резюме на предложението. 

Целта на инвестиционто опредложение е да се подпомогне община Попово при закриването 
и рекултивацията на съществуващото общинско депо в землището на с. Славяново, с 
разработването на инвестиционен проект във фаза работен проект, който да съответства на 
изискванията на действащото законодателство и на изискванията на финансиращия орган и 
да допринесе за постигането на националните цели за намаляване отрицателното 
въздействие върху околната среда от дейностите по третиране и обезвреждане на 
отпадъците.  
Бившето общинско депо за неопасни отпадъци, намиращо се в земл. на с. Славяново е 
спряно от експлоатация със заповед № 201/10.07.2009г. на Директора на РИОСВ – Шумен от 
16.07.2009г. Закритото общинско депо подлежи на рекултивация.  
За целта община Попово разработи проект: «Рекултивация на старо сметище за неопасни 
отпадъци на община Попово в землището на с. Славяново ». /Фаза Работен проект/  
Депото е било в експлоатация от 1980г. и е обслужвало община Попово. Площадката за 
депониране на отпадъци е отредена на територията на изоставена каменна кариера с 
протокол от 13.11.1980 ОНС-гр. Търговище. Поземлен имот №000417 е отреден за сметище и 
той е с площ по документи F=49428m2. Към настоящия момент съществуващото тяло на 
отпадъците се разполага и на съседни поземлени имоти с номера  
№000416,000464,000431,000433. Всички засегнати имоти са общинска собственост. 

 Съседни имоти:  
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 Партида на имот 000464, НТП „Пасище, мера“, вид на територията „за нуждите на 

селското стопанство“, площ на имота 30.708 дка, собственост – общинска публична; 

 Партида на имот 000416, НТП „Друга територия, заета от селско стопанство“, вид на 

територията „за нуждите на селското стопанство“, площ на имота 7,060 дка, 

собственост – общинска публична; 

 Партида на имот 000411, НТП „Друга територия, заета от селско стопанство“, вид на 

територията „за нуждите на селското стопанство“, площ на имота 9,121 дка, 

собственост – общинска публична; 

 Партида на имот 000433, НТП „Пасище, мера“, вид на територията „за нуждите на 

селското стопанство“, площ на имота 128.088 дка, собственост – общинска публична; 

 Партида на имот 000431, НТП „Пасище, мера“, вид на територията „за нуждите на 

селското стопанство“, площ на имота 46,288 дка, собственост – общинска публична; 

 Партида на имот 000425, НТП „Друга територия, заета от селско стопанство“, вид на 

територията „за нуждите на селското стопанство“, площ на имота 2,561 дка, 

собственост – общинска публична; 

 Партида на имот 000420, НТП „Друга територия, заета от селско стопанство“, вид на 

територията „за нуждите на селското стопанство“, площ на имота 12,815 дка, 

собственост – общинска публична; 

 Партида на имот 000418, НТП „Полски път“, вид на територията „за нуждите на 

селското стопанство“, площ на имота 1,403 дка, собственост – общинска частна; 

 Партида на имот 000474, НТП „Пасище, мера“, вид на територията „за нуждите на 

селското стопанство“, площ на имота 1,314 дка, собственост – общинска публична; 

 Партида на имот 000475, НТП „Пасище, мера“, вид на територията „за нуждите на 

селското стопанство“, площ на имота 0,078 дка, собственост – общинска публична; 

Действително заетата с отпадъци площ, по данни от геодезическото заснемане, извършено 

през м. януари 2010 год., възлиза на 31 дка, като от отредения за сметище имот с отпадъци 

са заети около 22 дка. Също така отпадъци са депонирани и в части от съседни имоти. 

С Протокол от 01.08.2016 г. в изпълнение на Заповед № З-16-642/12.07.2016 г. на Кмета на 

община Попово във връзка с чл. 18 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на 

земеделските земи е определен за рекултивация терен с площ 31 дка, попадащ изцяло в 

имот № 000417 и частично обхващащ имоти с №№ 000433, 000431, 000416 и 000464.  

С цел оформяне на рекултивационната повърхност на общинското депо с устойчиви откоси и 

в съответствие с изискванията на Наредба № 6 (преоткосиране на стръмни откоси) е 

необходимо разширяване на обекта върху допълнителни площи, освен заетите в момента в 
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имот 000417, с начин на трайно ползване сметище. Освен отредения за сметище ПИ 417, 

след предепониране и преоткосиране се засягат и следните имоти, общинска собственост:  

 имот 425, като засегната площ е 327,25 м2; 

 имот 431, като засегната площ е 4824,65 м2; 

 имот 433, като засегната площ е 4673,10 м2; 

 имот 464 със засегната площ 1992,18 м2.  

 върху имот 416 с площ 7 060  м2. няма да се извършва предепониране и 

преоткосиране 

Така площта за оформяне на рекултивационната повърхност на старото общинско депо и 

съпътстващите съоръжения е 34 446 кв. метра.  

Реализирането на инвестиционното предложение ще премине през следните етапи: 

 Одобряване на инвестиционното предложение /провеждане на процедура по реда 
на Глава VI от Закона за опазване на околната среда/; 

 Изготвяне на план за рекултивация; 
 Издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ; 

 
Предвижда се извършване на СМР с цел саниране и рекултивация  на съществуващото депо 
на община Попово 

 Предепониране на отпадъци, почистване на дерето от отпадъци; 
 Изграждане на опорна дига; 
  стабилизиране на руслото на дерето с полагане на габионни матраци;  
 оформяне на проектна повърхност за рекултивация, изграждане на минерален 

запечатващ пласт; 
  изграждане на рекултивационен пласт от земни маси, стабилизирани утайки и 

хумусни почви; 
 Изграждане на система от охранни канавки за повърхностни води от прилежащи 

терени и от рекултивираната площ на депото; 
 изграждане на система за улавяне, третиране и изпускане на депониен газ; 
 затревяване на повърхността на депото. 

На обекта не са предвидени дейности по разрушаване и премахване на съществуващи 
сгради и съоръжения. 
 
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложението. 

С цел спазване изискванията на законодателството през 2005 год. е разработен проект за 

привеждане на депото в съответствие с изискванията на действащото законодателство и 

идеен проект за рекултивация на депото, изготвен от «БТ Инженеринг» ЕООД, като 

разработката от 2005 г. предвижда продължаване на експлоатацията на депото. Проектът е 

допълнен през 2007 год. с проект за колектор за чисти води в петата на отпадъците.  
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Площадката на депото граничи със земеделски и горски територии.  

Със заповед № 201/10.07.2009 г. на Директора на РИОСВ – Шумен от 16.07.2009 г. е 

прекратена експлоатацията на сметището. 

Действително заетата с отпадъци площ, по данни от геодезическото заснемане, извършено 

през м. януари 2010 год., възлиза на 31 дка, като от отредения за сметище имот с отпадъци 

са заети около 22 дка. Също така отпадъци са депонирани и в части от съседни имоти. 

С Протокол от 01.08.2016 г. в изпълнение на Заповед № З-16-642/12.07.2016 г. на Кмета на 

община Попово във връзка с чл. 18 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на 

земеделските земи е определен за рекултивация терен с площ 31 дка, попадащ изцяло в 

имот № 000417 и частично обхващащ имоти с №№ 000433, 000431, 000416 и 000464.  

На общинското депо се депонират битови и приравнени на тях битови отпадъци, както и 

строителни отпадъци от изкопи, разрушаване и реконструкции на сгради.  

За площадката не са извършвани геоложки и хидрогеоложки проучвания преди започване 

експлоатацията й като депо за отпадъци.  

Реализацията на проекта ще допринесе за подобряване на състоянието на околната 

среда в района на общинското депо на община Попово, което от своя страна допринася  

за устойчиво развитие на Общината в дългосрочен период. 

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени  с устройствен или друг план дейности в 
обхвата на въздействие на обекта на ИП и кумулиране с други предложения 

 

Дейностите предвидени в инвестиционното намерение отговарят на приоритетите на 
«Плана за развитие на Община Попово 2014-2020»    

С цел оформяне на рекултивационната повърхност на общинското депо с устойчиви откоси и 
в съответствие с изискванията на Наредба № 6 (преоткосиране на стръмни откоси) е 
необходимо разширяване на обекта върху допълнителни площи, освен заетите в момента в 
имот 000417, с начин на трайно ползване сметище. Освен отредения за сметище ПИ 000417, 
след предепониране и преоткосиране се засягат и следните имоти, общинска собственост:  

 ПИ 425, като засегната площ е 327,25 м2; 

 ПИ 431, като засегната площ е 4824,65 м2; 

 ПИ 433, като засегната площ е 4673,10 м2; 

 ПИ 464 със засегната площ 1992,18 м2.  
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 върху имот 416 с площ 7 060  м2. няма да се извършва предепониране и 

преоткосиране 

 

Така площта за оформяне на рекултивационната повърхност на старото общинско депо и 
съпътстващите съоръжения е 34446 кв. метра.  

При реализацията на Инвестиционното предложение ще бъде използвана изцяло 
съществуващата техническа инфраструктура / пътища/. 

В гр.Попово в момента няма други инвестиционни предложения от този тип и затова не се 
очакват кумулативни въздействия. 

 

4. Подробна информация за разгледани алтернативи. 

По местоположение – Местоположението на терена в  структурата  на населеното място е 
благоприятно за рeализация на ИП, тъй като се намира в терен „Урбанизирана“ и начин на 
трайно ползване „за друг вид застрояване“.   
 
Избора  на конкретната  площадка за Рекултивация и:  
 

 Рекултивация на съществуващия ползван досега терен и извършване на 
предвидените СМР съгласно проектната документация; 

 
 Рекултивация и предвидените СМР е на база на следните условия: 
 

 Използва се  терен  собственост на Общината с  изградена  техническа  
инфраструктура; 

 Местоположението  е подходящо, тъй като се намира в подветрената страна на 
с.Славяново и е защитено от преобладаващите ветрове в района; 

 Терена не  попада в зоната на замърсявания от големи индустриални предприятия; 

 Имотът не граничи и не попада  в границите  на защитена територия; 

 До  площадката има  изградена  пътна  инфраструктура; 

 Има  достатъчно  място за  капацитета на рекултивацията; 

 Имота е подходящ, тъй като се намира на минимум 3,32 км. от съседни къщи; 

 
Избраната  система  за  Рекултивация:  
 

 Избраната технология за рекултивация има  редица  предимства, като: по-евтиното  
строителство  на  обекта тъй терена който ще се рекултивирани е бивша кариера, по-
простото  обслужване, има изградена инфраструктура, по-лесното  постигане  на  оптимален  
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микроклимат. 
Предвид  гореизложените  условия, на който  отговаря  имота , не  са  разглеждани  други  
алтернативи, тъй  като  избраното  място  е  подходящо  и  отговаря  на  изискванията  за  
осъществяване  на инвестиционното  намерение. 

„Нулевата  алтернатива”  е  настоящото  инвестиционно  предложение  да  не  се  реализира  
и  съществуващото затворено сметище  да  не  се  рекултивирани. По  тези  съображения  
„нулевата  алтернатива”  не  е  подходяща. 

 

В технологично отношение - По отношение на приложената технология е извършен преглед 
и сравнение със следните референтни документи за НДНТ: 

Целта на ИП е разработване на проектна документация с изискващата се пълнота съгласно 

Наредба №4/2001 год. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти, Наредба 

№6/27.08.2013 год. и Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 

слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт и Правилата за 

подаване на проекти за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци, 

финансирани по реда на ПМС № 209 от 20 август 2009 г. за изпълнение на дейностите по 

закриване и рекултивация на депото, която да представлява основа за кандидатстване за 

финансиране на предвидените по проекта дейности, провеждане на процедура за възлагане 

на СМР, качествено и в съответствие с проектните и законови изисквания изпълнение на 

предвидените СМР, включително и за провеждане на дейности по контрол и мониторинг на 

компонентите на околната среда след закриването на депото, съгласно изискванията на 

Наредба № 6/2013 година. 

При изготвяне на инвестиционния проект са отчетени предписанията на рамковото 

законодателство, нормативната уредба за управление на отпадъците в България: 

 Закон за опазване на околната среда; 
 Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото 

прилагане; 
 Закон за водите; 
 Закон за опазване на земеделските земи и Правилникът за прилагането му; 
 Закон за управление на отпадъците; 
 Наредба № 6 от 27.08.2013 год. за условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и други съоръжения за оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци, в сила от 13.09.2013 г.; 

 Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 
слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (ДВ. бр.89 от 
22 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.30 от 22 Март 2002 г.); 

 Наредба № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят 
площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци; 
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 Указания на МОСВ за привеждане на съществуващите депа за отпадъци в 
съответствие с нормативните изисквания – т. 21.2.1.1 нерегламентирани сметища и 
мероприятия за последваща рекултивация на нарушени терени, подобряване на 
слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт; 

 Наредба № 4 относно обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 
 НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества 

(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни 
източници на емисии; 

 НАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми 
за осигуряване на бeзопасност при пожар; 

 Наредба за управление на строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване и за 
влагане на рециклирани материали; 

 Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води; 

 Наредба №1 от 11.04.2011 за мониторинг на вод 

Технология на експлоатация – Рекултивация на старо сметище за неопасни отпадъци на 
община Попово в землището на с. Славяново.  

Същността на реализацията на ИП се състои в:  ИП във фаза Работен  проект предвижда 
изпълнение на дейностите на три основни етапа: 

 ЕТАП І –  ПРОФИЛИРАНЕ НА ТЯЛОТО НА ДЕПОТО, ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ  

 
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ 

 Разчистване на терена и трасиране на оси. 
 Отстраняване на храсти и млада гора, разчистване на платото на депот от 

растителност, включително изрязване на млади дървета; 
 Устройване строителна площадка - временно селище. 

  
 ЕТАП ІІ. ОФОРМЯНЕ НА РЕКУЛТИВАЦИОННА ПОВЪРХНОСТ  

 Предепониране на отпадъци, уплътняване на предепонирани отпадъци и 
оформяне на проектната рекултивационна повърхност на депото. 

 
 ЕТАП ІІІ. ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКА 

РЕКУЛТИВАЦИЯ  
 Изграждане на насипа на опорната дига от скални материали 
 Оформяне трапецовиден профил на дерето и полагане на габионни матраци. 
 Изграждане на газовата система на депото; 
 Изпълнение на техническа рекултивация – минерален екран, рекултивационен 

пласт и хумусен пласт.  
 Изграждане на охранни канавки и гасител. 
 Изграждане на мониторингови пунктове. 

 
 ЕТАП ІV. БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ  
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 Изпълнение на зелено торене (сидерация) 
 Изпълнение на биологична рекултивация – почвообработка, минерално торене 
и засяване на семената. 
 Отгледни грижи до трета година. 

 

Избраната технология на строителство е широко разпространена както в Европейския съюз 
така и в други страни; 

По всички компоненти на въздействие избраните технологични модули и начин на 
рекултивация напълно отговарят на Българските стандарти. Политиката на възложителя е 
насочена към внедряването на високоефективни технологии на строителство при 
рекултивационите процеси с ниски разходи на енергия, вода и минимално генериране на 
отпадъци. 

 Нулева алтернатива – алтернативата за нереализиране на инвестиционното предложение е 
в противоречие с развитието на региона и устойчивото ползване на природните ресурси. 
При нейното разглеждане е установено, че е възможно да не се реализира Инвестиционното 
предложение, но с това ще се наруши екологичната обстановка в региона. 

„Нулевата  алтернатива”  е  настоящото  инвестиционно  предложение  да  не  се  реализира  
и  съществуващия  подходящ терен  да  не  се  използва. По  тези  съображения  „нулевата  
алтернатива”  не  е  подходяща. 

Община Попово осъществява дейността си с уважение и грижа за хората, като 
непрекъснато инвестира в проекти, насочени към намаляване и неутрализиране на 
отпечатъка от човешката дейност върху околната среда и подобряване качеството на живот 
на нашите работници, служители и съграждани. С реализацията на този проект ще се 
подобри значително екологичната обстановка в района на Инвестиционото предложение. 

 

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 
дейности по време на строителството. 

Депото за отпадъци на Община Попово е разположено на около 12 км от гр. Попово, в 
землището на с. Славяново, местност Турсуна. До сметището се достига по почти разрушено 
асфалтирано отклонение от път TGV2133-/ TGV3132, Славяново - Бракница / - Горица - 
Манастирица - Граница общ.( Попово - Стражица ) - / VTR2283/. Основната част на 
сметищното тяло се разполага в имот №000417 – общинска собственост с НТП „Сметище“ с 
площ 49,428 дка, от който с отпадъците са заети около 22, 00 дка. Също така с отпадъците са 
заети и съседните имоти:  ПИ № 000433,  ПИ № 000431, ПИ № 000416, ПИ №000464 – с обща 
площ около 9 дка – всичките са общинска собственост. 

Географски координати на сметището: N - 4 3 0 1 0 ’ 0 2 . 3 7 ” ,  E - 2 6 0 0 9 ’ 5 0 . 9 5 ”  

Депото е в експлоатация от 1980 г. и се стопанисва от Община Попово. Площадката за 

депониране на отпадъци е отредена на територията на изоставена каменна кариера с 

протокол от 13.11.1980 ОНС - гр. Търговище. Поземлен имот №000417 е отреден за сметище 
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и той е с площ по документи 49427.72 m2. Към настоящия момент съществуващото тяло на 

отпадъците се разполага и на съседни поземлени имоти с номера №000416, 000464, 000431, 

000433, като всички засегнати от депонирането на отпадъци имоти са общинска собственост.  

Със заповед № 201/10.07.2009 г. на Директора на РИОСВ – Шумен от 16.07.2009 г. е 

прекратена експлоатацията на сметището. 

През 2010 г. в процеса на разработване на проектната документация за Регионалното депо 

за неопасни отпадъци – Търговище, като част от проекта са изготвени геодезическо 

заснемане, инженерно геоложки и хидрогеоложки проучвания, както и хидроложки 

проучвания на площадката на депото на община Попово при с. Славяново. 

След извършени огледи на площадката на депото, както и запознаване с наличните 

проучвания, изпълнени през 2010 год., заключението ни по отношение състоянието на 

съоръжението е: 

 Депото е с голяма равнинна част и стръмни отокоси към деретата (прилежащия 

терен). Последното неизбежно ще наложи преоткосиране и предепониране с цел 

оформяне на изискващите се проектни откоси.  

 Депото е частично запръстено, не се констатират следи от процеси на 

запалване/горене на отпадъци, няма силни неприятни миризми; 

 Не се наблюдават свличания или откъсване на веждата на откоса във високите му 

части; 

 Най-пресните отпадъци са депонирани в северната част на площадкатат на депото, в 

част от имоти 417 и 464; 

 Депото е оградено частично – от северозапдната му част, където отреденият за 

сметище имот граничи с обработваеми земеделски земи, основната култура е 

царевица.  

Наличното геодезическо заснемане е извършено с достатъчна подробност. 

 Наличните хидроложки проучвания съдържат необходимите данни за нуждите на 

бъдещото проектиране.  

 С извършените инженерно-геоложки проучвания основно е акцентирано върху 

определяне на мощността на депонираните отпадъци, като се правят следните 

заключения: мощността на депонираните отпадъци е в основната си част около 10 м, 

като достига и до 16 м,  

 Геоложката основа на площадката е изградена от пясъчници и глини. Извършените 

инженерно-геоложки проучвания са с необходимата пълнота за целите на проекта. 
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Въпреки това, предвид растера на проучването, е възможно да има зони с по-голяма 

от очакваната мощност на отпадъците, стари изработки, запълнени с отпадъци.  

 С цел спазване изискванията на законодателството през 2005 год. е разработен 

проект за привеждане на депото в съответствие с изискванията на действащото 

законодателство и идеен проект за рекултивация на депото, изготвен от «БТ 

Инженеринг» ЕООД, като разработката от 2005 г. предвижда продължаване на 

експлоатацията на депото. Проектът е допълнен през 2007 год. с проект за колектор 

за чисти води в петата на отпадъците.  

Площадката на депото граници със земеделски и горски територии.  

Действително заетата с отпадъци площ, по данни от геодезическото заснемане, извършено 

през м. януари 2010 год., възлиза на 31 дка, като от отредения за сметище имот с отпадъци 

са заети около 22 дка. Също така отпадъци са депонирани и в части от съседни имоти. 

С Протокол от 01.08.2016 г. в изпълнение на Заповед № З-16-642/12.07.2016 г. на Кмета на 

община Попово във връзка с чл. 18 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на 

земеделските земи е определен за рекултивация терен с площ 31 дка, попадащ изцяло в 

имот № 000417 и частично обхващащ имоти с №№ 000433, 000431, 000416 и 000464.  

На общинското депо се депонират битови и приравнени на тях битови отпадъци, както и 

строителни отпадъци от изкопи, разрушаване и реконструкции на сгради.  

За площадката не са извършвани геоложки и хидрогеоложки проучвания преди започване 

експлоатацията й като депо за отпадъци.  

Реализацията на проекта ще допринесе за подобряване на състоянието на околната среда в 

района на общинското депо на община Попово, което от своя страна допринася  за 

устойчиво развитие на Общината в дългосрочен период. 

 

Сателитна снимка на района 
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Приложена е скица на района. 
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Към настоящия момент в цитирания имот ще бъдат извършвани всички рекултивационни 
дейности. Всички дейности по ИП ще се извършват в рамките на съществуващата  площадка 
собственост на общината 

За временни дейности по строителството ще се използва описаните други терени, които  са с 
достатъчно голяма площ също собственост на общината. 

 

6.Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на 
дейности и съоръжения в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение 
№3 към ЗООС. 

Техническото решение за рекултивация на съществуващото депо за отпадъци на Община 
Попово включва следните мероприятия: 

 Предепониране на отпадъци и оформяне на рекултивационна повърхност. 

С цел осигуряване на устойчиви откоси на депонийното тяло и осигуряване на отводняване 
на платото, депото се оформя като изцяло изпъкнала форма на релефа с наклони 10 % по 
платото и 40 % по откосите . сд цел предотвратяване развитието на ерозионни процеси по 
източната част на откоса са изгражда берма с широчина 4,0 м и надлъжен наклон 6,5 % до 7 
%, върху която се предвижда канавка.  

Преоткосирането представлява изкопаване на веждата на откоса и предепонирането на 
отпадъците върху равната част на депото, с което се оформят проектните наклони на 
депонийното тяло. Количествата на отпадъците за предепониране съгласно заснемането от 
м. Август 2009 год. са 53 500 м3. При предепонирането отпадъкът се разрива на пластове с 
височина 60 cm в рахло състояние и се уплътнява с валяк. Степента на уплътняване се 
установява на база опитно уплътняване, при което се определя и оптималният брой на 
проходките за съответната уплътнителна машина.  

Съгласно Раздел 4 на Приложение 2 към чл. 1, . 4 и чл. 22 на Наредба № 6/27.08.2013 год., 

горният изолиращ слой на депата за отпадъци трябва да осигурява защита от проникване на 

атмосферни води в отпадъчното тяло, опазване на атмосферния въздух и повърхностните 

води от замърсяване от отпадъчното тяло, удовлетворяване на изискванията на 

нормативната уредба за рекултивация на нарушени терени и  удовлетворяване на условията 

за използване на рекултивирания повърхностен слой на депото след приключване на 

експлоатацията.  

Горният изолиращ слой на новооформеното депо за отпадъци на община Попово се 

предвижда да се изпълни като минерален запечатващ пласт, изграден от естествени 

глинести почвени материали,  на два пласта, с крайна дебелина в уплътнено състояние 50 

см. Съгласно проекта, по повърхността на проектното дъно следва да се положи двупластово 

минерално уплътнение с крайна дебелина след уплътняването 0,5 м, като дебелината на 

отделните уплътнени пластове не бива да надвишава 0,25 м. Коефициентът на филтрация на 

пласта да е със стойност ≤ 5*10-10 м/сек. 
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Минералният запечатващ пласт трябва да осигурява защита срещу просмукване и дифузия 

на вредни вещества, да има висока степен на водоплътност, да е устойчив на излужване, да 

сляга в определените с проекта граници и да има спосдобност за самозадравяване чрез 

подходящ подбор на материалите по пластичност и зърнометричен състав.  

Не се предвижда изграждане на изравнителен или газ-дренажен пласт върху 

новопрофилираната и подготвена за изпълнение на техническата рекултивация проектна 

повърхност на депото. В конструкцията на рекултивиращите пластове не се предвижда 

включване на полиетиленово фолио. Разположението на пластовете отдолу нагоре е както 

следва: 

 минерален уплътнителен пласт, d = 50 см, на два пласта по 0,25 м ; 

 почвен пласт d = 50 см; 

 хумусен пласт 20 см (за биологична рекултивация). 

За изграждане на минералния запечатващ пласт, съгласно т. 3.4, Раздел 3, буква „А“ от 

Приложение 2 към чл. 1, . 4 и чл. 22 на Наредба № 6/27.08.2013 год., следва да се използват 

материали със следните характеристики:  

 стабилна зърнометрична крива, определена по БДС 2762, която да остава в границите 
на проектния диапазон, устойчивост на суфозия; 

 Съдържание на глинести частици с размери на зърната (фината глина) d < 0,002 mm 
(БДС 2762-83 или равностоен метод) да не е по-малко от 20 % тегл.; 

 Съдържанието на плаващи чакъли с диаметър от 2 до 10 mm не трябва да надхвърля 
10 тегловни %; 

 Материалът за изграждане на минералния запечатващ пласт да не съдържа повече от 
5 % органични примеси (БДС 11302), и не повече от 2% водоразтворими соли (БДС 
11301); 

 съдържанието на калциеви карбонати да не надвишава 20 % тегл. 
 водно съдържание, определено по БДС 644-83 да е в диапазона до Wopt±2% , но не 

повече от водното съдържание, отговарящо на ρd 0.97 от влажната страна на кривата, 
определена по БДС 3214, при уплътняваща работа = 0.9 MJ/m3, тип “А” с обем 1000 
cм3 на три пласта по 40 удара на пласт. Тегло на трамбовката 2,5 кг, височина на 
падане 300 мм; 

 коефициент на уплътняване при прилаганата строителна технология >0.97ρd Pr, 
определено по БДС 3214, с уплътняваща работа = 0.9 MJ/m3, тип “А” с обем 1000 cм3 

на три пласта по 40 удара на пласт. Тегло на трамбовката 2,5 кг, височина на падане 
300 мм; 

 Коефициентът на филтрация да е със стойност кf < 5 х 10-10 m/s, получен в 
лабораторни условия по DIN 18130 или равностоен метод на изпитване. 

За изграждане на минералния запечатващ пласт проектът за закриване и рекултивация на 

старото депо за отпадъци на община Попово предвижда да се използват естествени 

хомогенни минерални материали от два източника – кариера за глина „Анина Ливада“, 

находяща се в землището на с. Славяново, община Попово, на разстояние 4,5 км от 
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площадката на старото депо за отпадъци, както и естествени глинести материали от 

оформяне на рибарниците в землището на с. Водица, община Попово.  

Извършени за огледи и вземане и изследване на проби от двете места за добив на глинести 

материали за изграждане на минералния запечатващ пласт на депото. Резултати от 

изпитване на материалите са представени в протоколи от изпитване № 24 от 27.07.2016 г. на 

Лаборатория „Земна механика“ при „Баугрунд Институт Книрим „ ООД – за материалите от 

кариера „Анина ливада“ и кариера „Светлен“,  и протокол от изпитване № 33 от 05.08.2016 г. 

на Лаборатория „Земна механика“ при „Баугрунд Институт Книрим „ ООД – за материалите 

рибарниците в землището на с. Водица. 

Глините от находище „Анина ливада“ отговарят на изискванията, посочени в приложение 2, 

раздел 3, буква „А“, т. 3.4 – съдържанието на глина (фината глина) d < 0,002 е 41%, числото 

на пластичност – 37,4, коефициент на водопропускливост 9,2Е-11 m/sec.  Съдържанието на 

органични вещества е под 5 %. Материалите от наоще „Светлен“ също отговарят на 

изискванията за минерален запечатващ пласт по зърнометричен състав, но представляват 

мергелна глина, която е с високо съдържание на органични вещества и повзолява директно 

да се добива и вгражда за изпълнение на минерален запечатващ пласт.  

За средната проба от рибарниците при с. Водица  – прахова глина, жълтокавокафява, е 

определен единствено зърнометричния състав. Съдържанието на глинести частици с 

размери на зърната < 0.002 mm: 42 % (при изискващи се минимум 20 % тегл. ) 

Съгласно проекта се предвижда изграждане на минерален запечатващ пласт върху  29 496 

(2D), съответстващо на 30 521 м2 (3D) закрити за експлоатация терени (чертеж 3/11). За 

изграждането на минералния запечатващ пласт са необходими общо 17253 m3 неуплътнени 

глинести почви, от които е прието около 8626 м3 да бъдат доставени от находище „Анина 

ливада“ и останалото количество (50%)  профилирането на площите за рибарници в 

землището на с. Водица, община Попово.  

Изпълнението на минералния запечатващ пласт следва да се извършва съгласно 

изискванията на Плана за гарантиране на качеството.  

Разположението във височина и действителните наклони след профилирането следва да се 

установят и документират чрез изготвяне на геодезична снимка, като измерванията се 

извършат по предварително определен растер и растерните точки върху повърхността за 

рекултивация и последващия уплътнителен пласт бъдат идентични. По рекултивационната 

повърхност се предвиждат репери за контрол и документиране на сляганията на 

депонийното тяло. 

Рекултивиращият слой се предвижда във връзка с изпълнението на дейностите по 

закриване на депото и бъдещото ползване на територията – за затревяване. 

Рекултивациония слой няма да се ползва за земеделско ползване. 

След профилиране на стръмния откос на отпадъка до откос с наклон 1:2,5 и след 
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предепониране на отпадъците площта за рекултивация на старото депо за отпадъци на 

община Попово достига 29 496 (2D), съответстващо на 30 521 м2 (3D). Крайната форма на 

проектното депо е изпъкнала, с наклони на откосите от 10% до 40%. Мощността на 

рекултивиращия пласт е 0,8 m, от които 0,60 m подходящи земни маси и 0,20 м хумусни 

почви (субстрат).  

Необходимите материали за изграждане на рекултивационния пласт са общо 18312 m3 

почвени материали. Проектът предвижда оползотворяване на утайки от пречистването на 

отпадъчни води, генерирани от ГПСОВ – Попово, при дебелина на пласта утайки 0,15 м. 

Следователно необходимото количество земни маси е 13734 m3, които се разстилат 

поетапно и последователно върху готовия и приет съгласно Плана за гарантиране на 

качеството минерален запечатващ пласт. 

Рекултивиращият слой следва да се положи на два пласта – първи пласт земни маси с 

дебелина 45 см и втори пласт – стабилизирани утайки, с дебелина на пласта 15 см. С цел 

осигуряване на защита от атмосферни въздействия на минералния запечатващ пласт 

(изсъхване, образуване на пукнатини или намокряне и разуплътняване), първият пласт от 

земни маси се полага своевременно върху готовия двупластов минерален екран, след 

вземане на проби за доказване на качествата му, съгласно изискванията на Наредба № 

6/2013 год. пластът стабилизирани утайки се разстила непосредствено преди полагане на 

пласта от хумусни почви за биологичната рекултивация, с цел затежняване на утайките.  

Необходимите почвени материали и хумусни почви се осигуряват от почистване и 

профилиране на рибарниците в землището на с. Водица, община Попово,  на около 30 км от 

площадката на депото. Стабилизираните утайки се доставят от площадката на ГПСОВ – 

Попово и от площадка за временно съхранение на стабилизирани утайки, в близост до 

ГПСОВ, при транспортно разстояние 22 км. 

За охарактеризиране на материалите от почистване на рибарниците в землището на с. 

Водица, като допълнение към проекта, са взети 14 броя единични проби на дълбочина 0-20 

см, разпределени по цялата площ на рибарниците от около 30 дка, като от единичните 

проби чрез квартуване е формирана представителна проба. Представителната проба е 

разделена на три части – 2 части за изпитване и една съхранена като контролна проба. 

Представителни проби са предоставени за изследване в Аграрен Университет – Пловдив – 

Лабораторен Комплекс за изпитване, със сертификат за акредитация ретистрационен номер 

93 ЛИ/09.05.2016 г., издаден от ИА „Българска Служба Акредитация“, съгласно изискванията 

на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006, както и на Лесотехнически Университет София – 

Централна Университетска Лаборатория. Достоверността на резултатите от 

изпитванията са гарантирани поради факта че са извършени от Лобаротории с 

нужния Лиценз за тези изпитания. 

Съгласно протокол №128/01.08.2016 год., издаден от Лабораторен Комплекс за изпитване  

при Аграрен Университет - Пловдив от агрохимичен анализ на проба от материалите за 
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изграждане на хумусния пласт общото количество на азот (сумарно всички форми) е 

незначително – 8.73 mg/kg суха почва, при норма 10,0-20,0 mg/100g суха почва за добра до 

много добра запасеност.  

Съдържанието на подвижен фосфор е незначително – под 2,0 mg/100g, при норма при 

норма 4,0-8,0 mg/100g суха почва за добра до много добра запасеност. Съдържанието на 

подвижен калий (K2O) – 33,23 mg/100g, надвишава границите за добра до много добра 

запасеност. Почвената реакция е алкална – 8,31.  

Изследванията за определяне на механичен състав и хумусно съдържание на 

представителната проба за субстрата от почистване на рибарниците в землището на с. 

Водица, община Попово са извършени от Централна Университетска Лаборатория на 

Лесотехнически Университет София. Съдържанието на хумус, определено по метода на 

Тюрин, е 1,63 %, е ниско. По механичен състав материалите се определя като фино 

проховита почва, със съдържание основно на прах – 88.29%, глина – 10,54% и малко пясък – 

1,17 %.  

По отношение чистота на почвения субстрат:  

Съдържанието на тежки метали и металоиди, съгласно цитирания протокол от изпитване, е в 

границите на Нормите за предохранителни концентрации за тежки метали и металоиди в 

почвите, определени като общо съдържание в mg/kg суха почва при екстракция с aqua regia, 

съгласно Приложение 1 към чл. 3 на Наредба № 3 от 01.08.2008 г. за нормите за допустимо 

съдържание на вредни вещества в почвите, в сила от 12.08.2008 г., издадена от 

Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването и 

Министерството на земеделието и храните. За съпоставката е приет най-неблагоприятният 

механичен състав –  глинесто-песъчливи и песъчливи почви. 

Следователно за изграждане на коренообитаемия пласт за биологичната рекултивация на 

старото депо за отпадъци на община Попово могат да се използват посочените от община 

Попово почвени материали от почистване на рибарниците в землището на с. Водица, като 

се предвиди необходимото торене с цел коригиране дефицита на азот и фосфор.  

Относно утайките: 

Производителят на утайките от пречистване на отпадъчни води ГПСОВ – Попово 

„Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, град Разград, е предоставил за нуждите на настоящия проект 

за рекултивация на старото общинско депо сертификати – протоколи от изпитване на утайките 

от 2013 год. (No E4009 A/25.09.2013),  2014 год. (Сертификат No E1018 A l 30.07.2014),  2015 

год. (Сертификат No E971 A I 02.07.2015). Пробовземането и изпитванията на утайките са 

извършени от Лаборатория на СЖС България ЕООД,  притежаваща Сертификат 

регистрационен номер 84 ЛИ от 03.04.2013 год., валиден до 31.01.2017 год., издаден от ИА 

„Българска Служба Акредитация“ съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 

17025:2006. Определени са стойностите по всички показатели, изброени в Приложение 4 към 

чл. 8, ал. 1 и Приложение № 5 към чл. 8, ал. 4 на Наредбата. 
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Съгласно чл. 3 от Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от 

пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, „наредбата се 

Наредбата се прилага и за оползотворяване на утайките по чл. 2 при рекултивация по чл.11, 

ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), когато се предвижда 

рекултивираните терени да се използват за земеделие“. 

Въпреки, че не се предвижда възстановените терени на старото депо за отпадъци да се 

използват за земеделски цели, а само се възстановяват като зелена площ, изискванията към 

качеството на утайките са в в съответствие с изискванията, посочени в Наредбата за реда и 

начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата 

им в земеделието, 2004 год. 

Съгласно резултатите от изпитванията на почвата, към която ще се добавят утайките 

(Протокол 128/01.08.2016 год., издаден от Лабораторен Комплекс за изпитване  при Аграрен 

Университет – Пловдив), предвидените почвени материали отговарят на изискванията на 

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 9, ал. 3,чл. 11, ал. 1, т. 2 и чл. 16, ал. 3 на Наредбата 

за реда и начина за оползотворяване на утайки ..., 2004 год. по отношение пределно 

допустимите концентрации на тежки метали в почвата. 

От представените сертификати за качества на генерираните утайки от ГПСОВ – Попово, 

следва да се направи заключението, че утайките отговарят на изискванията гарецитираната 

Наредба, отразени в Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 3, чл. 11, ал. 1, т. 2 и чл. 16, ал. 3 

относно пределно допустими концентрации на тежки метали и устойчиви органични 

замърсители в утайките, предназначени за употреба в земеделието по всички изброени в 

приложението показатели.  

Внасянето на утайки се предвижда да се извърши еднократно, с полагане на пласта за 

техническа и биологична рекултивация, поради което не са приложими гранични стойности 

за количествата тежки метали, базирани на средните стойности за 10 години.  

Видно от приложените сертификати от изследванията на утайките от ГПСОВ – 

Попово, са удовлетворени и изискванията на Наредбата за реда и начина за 

оползотворяване на утайки ..., 2004 год., отразени в Приложение № 3 към чл. 7, ал. 2 за 

микробиологични и паразитологични изисквания при влагане на утайките в 

земеделието. 

 

 Изграждане на опорна дига 

С цел осигуряване на устойчивост и защита от ерозията на депонийното тяло в петата на 
откоса към дерето се изгражда насипна дига. Височината на насипа е 1.75 м, широчината на 
короната е 2.5 м, откосът към депото е 1:1, а този към дерето е 1:1,5. Дължината на дигата е 
266 м. Върху короната на дигата се изгражда канавка за води от рекултивационната 
повърхност. Дигата се изгражда от едроломен несортиран трошен камък. Насипът на дигата 
се изпълнява на пластове от по 40 см. Използваният материал се доставя от външна кариера 
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за скални материали, като изискванията по отношение на материалите и технологията за 
изпълнение на насипните работи са определени в Плана за качество. 

 Отводняване на дерето под откоса на отпадъците 

В източната част на  площадката, в петата на съществуващото депо преминава дере, което 
има постоянен отток дори и през горещите летни месеци и представлява десен приток на 
река Голяма. Безименното дере във водосборната област на р. Голяма води началото си от 
група извори, разположени на около 600 м над депото и има дължина 1,7 км. Водосборната 
му площ е 2,5 кв. км, при максимална височина 400 м. Влива се в десен приток на р. Голяма 
на кота 280 м, северно от с. Баба Тонка. Дължината на речната долина е 3,2 км, а средният 
наклон – 40 м/км. Водосборната площ е залесена с млади дъбови гори. В дерето се събират 
отделените от тялото на отпадъците филтрационни води, смесени с повърхностни води, 
които следствие инфилтрация водят до замърсяване на пукнатинните подземни води в 
района и на повърхностните води. 

Проектът предвижда стабилизиране руслото на дерето с цел предотвратяване на 
ерозионните прецеси и осигуряване на дългосрочна устойчивост на депонийното тяло. 
Предвижда се оформяне на дерето с трапецовиден профил, с широчина на дъното 1,5 м, 
наклон на дъното 10 %, откоси 1:1,5 и дълбочина 1,5 м. За десен откос се изпълзва 
изпълненият насип на опороната дига , а дъното и левият откос се оформят с габионни 
матраци с размери 5,0 м х 2,0 м х 0,25 м. Под матраците се полага разделителен геотекстил с 
площно тегло 300 г/м2. Запълването на матраците се извършва с трошен камък, едра 
фракция, 63/180. Габионните матраци са поцинковани и с полимерно покритие.  

В началото и в края на участъка, укрепен с матраци, се предвижда да се извърши 
заскаляване на дерето с ломен камък, едра фракция -  90/180 или 90/250. 

 Система за улавяне на замърсените води 

С проекта не се предвижда улавяне на филтрационни води. Редуцирането на негативното 
въздействие от инфилтратни води от тялото на депото ще се постигне с изграждането на 
горен запечатващ пласт и рекултивация на депото, което ще доведе до прекъсване 
навлизането на валежни води в тялото на отпадъците и постепенно затихване на отделяните 
количества филтрационни води от тялото на отпадъците.  

 Система за улавяне и извеждане на депонийния газ 

Съставните елементи на системата за улавяне и извеждане на депонийния газ от тялото на 
депото представляват комбинация от три броя отделни системи, всяка от които се състои от 
вертикални газови кладенци и хоризонтални линейни дренажи, разположени на две нива и 
био-оксидационен прозорец. 

Линейните дренажи се изпълняват на настоящото ниво и под техническата рекултивация и 
са изградени от перфорирани тръби PVC-U, DA 110 и DA 125, SN 4, с перфорация е по целия 
профил на тръбата с диаметър 10 – 12 mm. Тръбите се полагат последователно DA 110 и DA 
125, като по тънката навлиза в по-дебелата 15 см. Тръбите се полагат в дренажна призма с 
размери: широчина 0.6 m и дълбочина 0.6 m, като тръбата се полага в средата на призмата. 
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Предвижда се изграждането на 3 броя газови кладенци, които се състоят от вертикални  
дренажни участъци с диаметър 600 мм от дренажен материал. В газовия кладенец се 
монтира перфорирана тръба PVC-U, DA 110 и DA 125, SN 4.  

Преминаването на газовите кладенци през пластовете на рекултивацията се извършва през 
тръба PEHD, PE100, SRD17, DA225, завършваща с глух фланец и на която има монтиран 
пробовземен щуцер. 

Биооксидационните прозорци са три броя и се изграждат върху минералния екран. 
Размерите им са 16/14 м, като по периферията се изгражда насипна дига с височина 1,5 м 
ширина на билото 1 м и откоси 1:1,5. Изпълняват се от свързани почви – глини. 
Конструкцията на оксидационните прозорци включва: полиетиленово фолио 0,1 мм; 
изравнителен слой пясък 0,05 м; разпределителна тръбна система PVC-U, DA 110; дренажен 
пласт – баластра 15/30 с дебелина 0,25 м; разделителен геотекстил 300 г/м2; смес от 
компост и надробена дървесина 75%/25% - 1,0 м; дървесни кори (мулч) 0.2 м. 

Газоотвежадщите кладенци , разположени на разстояние 100 метра са определени 
съгласно Българското законодателство в съотвествие с ПМС 209/ 2009 г. 

 Изграждане на рекултивационна повърхност 

Рекултивационната повърхност е проектирана с цел осигуряване на трайна устойчивост на 
депонийното тяло и оттичане на повърхностните води. Рекултивационната повърхност е 
решена основно с наклони 1:2.5 с посока югоизток, като с цел намаляване дължината на 
откоса, а оттам и намаляване на ерозионните процеси по повърхността е предвидена берма 
с широчина 4 м, върху която се изгражда облицована канавка. Минималният откос в 
равнинната част (платото) е с наклон 10%, така че да се предотврати образуването на 
пропадания и трапове по рекултивационната повърхност  следствие неравномерни слягания. 

 Конструкция на горния изолиращ слой на депото  

Горният изолиращ слой на новооформеното депо за отпадъци на община Попово се 
предвижда да се изпълни като минерален запечатващ пласт, изграден от естествени 
глинести почвени материали,  на два пласта, с крайна дебелина в уплътнено състояние 50 
см. Не се предвижда изграждане на изравнителен или газ-дренажен пласт върху 
новопрофилираната и подготвена за изпълнение на техническата рекултивация проектна 
повърхност на депото. В конструкцията на рекултивиращите пластове не се предвижда 
включване на полиетиленово фолио. Разположението на пластовете отдолу нагоре е както 
следва: 

 минерален уплътнителен пласт, d = 50 см, на два пласта по 0,25 м ; 

 почвен пласт d = 50 см; 

 хумусен пласт 20 см (за биологична рекултивация). 

Съгласно проекта, по повърхността на проектното дъно следва да се положи двупластово 
минерално уплътнение с крайна дебелина след уплътняването 0,5 м, като дебелината на 
отделните уплътнени пластове не бива да надвишава 0,25 м. Коефициентът на филтрация на 
пласта да е със стойност ≤ 5*10-10 м/сек. 
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Изгражданене на минерален запечатващ пласт върху  29 496 (2D), съответстващо на 30 521 
м2 (3D) закрити за експлоатация терени (чертеж 3/11). За изграждането на минералния 
запечатващ пласт са необходими общо 17253 m3 неуплътнени глинести почви, от които е 
прието около 8626 м3 да бъдат доставени от находище „Анина ливада“ и останалото 
количество (50%)  профилирането на площите за рибарници в землището на с. Водица, 
община Попово.  

Изпълнението на минералния запечатващ пласт следва да се извършва съгласно 
изискванията на Плана за гарантиране на качеството.  

Разположението във височина и действителните наклони след профилирането следва да се 
установят и документират чрез изготвяне на геодезична снимка, като измерванията се 
извършат по предварително определен растер и растерните точки върху повърхността на 
естественото дъно и последващия уплътнителен пласт бъдат идентични. По 
рекултивационната повърхност се предвиждат репери за контрол и документиране на 
сляганията на депонийното тяло. 

Рекултивиращият слой се предвижда във връзка с изпълнението на дейностите по закриване 
на депото и бъдещото ползване на територията – за затревяване. Рекултивиращият слой 
следва да се положи на два пласта – първи пласт земни маси с дебелина 35 см и втори пласт 
– стабилизирани утайки, с дебелина на пласта 15 см. С цел осигуряване на защита от 
атмосферни въздействия на минералния запечатващ пласт (изсъхване, образуване на 
пукнатини или намокряне и разуплътняване), първият пласт от земни маси се полага 
своевременно върху готовия двупластов минерален екран, след вземане на проби за 
доказване на качествата му, съгласно изискванията на Наредба № 6/2013 год. пластът 
стабилизирани утайки се разстила непосредствено преди полагане на пласта от хумусни 
почви за биологичната рекултивация, с цел затежняване на утайките. Хумусният пласт е с 
дебелина 20 см.  

Необходимите почвени материали и хумусни почви се осигуряват от почистване и 
профилиране на рибарниците в землището на с. Водица, община Попово,  на около 30 км от 
площадката на депото. Стабилизираните утайки се доставят от площадката на ГПСОВ – 
Попово и от площадка за временно съхранение на стабилизирани утайки, в близост до 
ГПСОВ, при транспортно разстояние 22 км.  

 Канавки за повърхностни води 

На обекта се изграждат канавки от три типа в зависимост от обслужваните площи и 
функцията на канавката. 

Канавка тип А – представлява необлицован окоп. Предпазва депото от скатни води от 
северозападната страна, от по-високо разположените терени – части от имота и  земеделски 
земи над площадката на депото. Размерите на изкопа са: широчина на дъното 0,6 м, 
дълбочина 0,6 м, откоси 1:1,5. 

Канавка тип Б се предвижда да се изгради по рекултивационната повърхност. Улавя водите 
от същата и я защитава от ерозия. Изгражда се на платото, бермата и насипната дига. 
Изпълнява се от готови елементи ЕО 1-100. 
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Канавка тип В се предвижда  югозападно от депото. Изгражда се по протежението на сухо 
дере и има функция да предотврати ерозия в петата на откоса на отпадъците. Изпълнява се 
от стоманобетонови плочи с размери 1,0/0,4/0,07 м. Широчина на дъното 0,4 м и откоси 
1:1,5.  

Надлъжните наклони на канавките следват наклона на терена, респективно наклона на 
рекултивационната повърхност. 

Водите от канавките по рекултивационната повърхност се отвеждат до гасителна шахта с 
размери 1.00х1.00х2.00 m, разположена в насипа на оградната дига. След гасене водите 
излизат от шахтата по бетонова тръба ф 600 mm и се заустват в дерето. 

Общата дължина на канавките за повърхностни води е 841 м.  

 Биологична рекултивация 

С оглед приетата насока на рекултивация - селскостопанска чрез затревяване, в проекта се 
предвиждат редица почвено-мелиоративни и агротехнически мероприятия като обработка, 
торене, осигуряване на подходящи и качествени семена, спазване сроковете и дълбочина на 
засяване и грижи за тревните площи. Не се предвижда изграждане на зелен пояс около 
площадката на рекултивираното депо за отпадъци на община Попово. 

 

На територията на площадките вещества или смеси и  опасни вещества които влизат в 
Приложение 3 няма да се съхраняват.  

Инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от изграждане на нова 
техническа инфраструктура и/или ползване на допълнителни площи извън имота.  
 
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

Не се предвижда промяна на съществуващата основна пътна инфраструктура. 

Депото е в експлоатация от 1980 г. и се стопанисва от Община Попово. Площадката за 

депониране на отпадъци е отредена на територията на изоставена каменна кариера с 
протокол от 13.11.1980 ОНС - гр. Търговище. Поземлен имот №000417 е отреден за сметище 
и той е с площ по документи 49427.72 m2. Към настоящия момент съществуващото тяло на 
отпадъците се разполага и на съседни поземлени имоти с номера №000416, 000464, 000431, 
000433, като всички засегнати от депонирането на отпадъци имоти са общинска собственост.  

Граничи  с  местен  път и  е  леснодостъпен. Необходимостта от изпълнение на настоящето 
инвестиционно  предложение е провокирана от факта, че са налице законови обстоятелства 
налагащи изпълнението на това ИП. 

Собственик на имота и прилежащите засегнати имоти е Община Попово. 

Инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от изграждане на нова 
техническа инфраструктура и/или ползване на допълнителни площи извън посочените 
имоти 
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Депото за отпадъци на Община Попово е разположено на около 12 км от гр. Попово, в 
землището на с. Славяново, местност Турсуна. До сметището се достига по почти разрушено 
асфалтирано отклонение от път TGV2133-/ TGV3132, Славяново - Бракница / - Горица - 
Манастирица - Граница общ.( Попово - Стражица ) - / VTR2283/.  

 

8. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на 
закриване, възстановяване и последващо използване. 

За развитие на дейността ще е необходимо:  Изготвяне на План за рекултивация..  

Реализирането на инвестиционното предложение ще премине през следните етапи: 

 Одобряване на инвестиционното предложение /провеждане на процедура по реда на 
Глава VI от Закона за опазване на околната среда/; 
 Издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ; 
 Реализация на Проекта за рекултивация. 
 

Инвестиционното предложение представлява: Рекултивация на старо сметище за 
неопасни отпадъци на община Попово в землището на с. Славяново. За реализиране на 
инвестиционното предложение няма да бъдат необходими съпътстващи дейности. 
Предвидено е ползването на съществуваща техническа инфраструктура. 
 
Захранване на обекта с питейна вода ще става със цистерни. 

Електрозахранването ще се осъществява с дизелов генератор. 

След закриване на дейността, не съществува алтернатива за промяна предназначението на 
имота и неговото използване по ново предназначение. 

Инвестиционна програма за реализиране на проекта: 

 

№по 

ред 

ДЕЙНОСТИ СРОКОВЕ ОТГОВОРНИК/ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ 

1. Информиране на компетентните 

органи и обществеността. 

април 

2017 г. 

инвеститор 

2. Изготвяне на документи за преценка 

необходимостта от  ОВОС  

април 

2017г  

инвеститор 

3. Разработване на технически проект във 

връзка с реализацията на ИП. 

Май 2017 

 

проектант 
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4. Съгласуване на техническия проект. юни 

2017 г 

Главен архитект 

Община Попово 

5. Получаване на разрешение за строеж. Юни-юли 

2017 г. 

Главен архитект 

Община Попово 

6. Извършване на строителни дейдости 

по рекултивацията  

август -

ноември 

2017 г. 

инвеститор 

7. Приемане на рукултивационите 

дейности. 

декември 

2017 г. 

инвеститор 

 

С настоящия проект за рекултивация на депото се предвижда ползване на терените като 
зелена площ. Не се предвижда използване на рекултивираните площи за земеделско 
ползване или за залесяване поради неизяснените процеси, които протичат в тялото на 
депото: слягане, количество и качество на отделящите се депониен газ, течни продукти, 
токсични елементи и др. и се явяват неблагоприятни фактори за рекултивацията. Това са 
решаващите фактори, които определят противоерозинното затревяване на депото като 
начин и насока на биологичната му рекултивация. 
 
9. Предлагани методи за строителство. 
 
Предвижда се извършване на СМР с цел саниране и рекултивация  на съществуващото депо 
на община Попово – Предепониране на отпадъци, почистване на дерето от отпадъци, 
Изграждане на опорна дига, стабилизиране на руслото на дерето с полагане на габионни 
матраци,  оформяне на проектна повърхност за рекултивация, изграждане на минерален 
запечатващ пласт, изграждане на рекултивационен пласт от земни маси, стабилизирани 
утайки и хумусни почви,  Изграждане на система от охранни канавмки за повърхностни води 
от прилежащи терени и от рекултивираната площ на депото, изграждане на система за 
улавяне, третиране и изпускане на депониен газ, затревяване на повърхността на депото. 
 
Строителни работи 

Технология на основните видове строително монтажни работи 

 Земни работи 

Обемът на земните работи налага на площадката да се оформят площадки както за 
депониране на земни маси, така също и за хумус и излишни скални материали. Изкопните 
работи в земни почви ще се извършват с булдозери и багери с обем на коша от 0,7 -1,3 м3, а 
оформянето им ще става на ръка. Всички изкопи да се изпълнят със съответния на 
категорията на почвата и според конструктивния проект наклон. Извозването на земните 
маси на временно депо ще става с автосамосвали. Изкопните работи в скални почви ще се 
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извършват с багер с хидравличен чук и с тежки булдозери с рипери. Не се допуска 
извършване на скални изкопи по взривен способ.  За изпълнение на насипи от скални и 
земни почви са необходими булдозери, валяци – гладки и шиповидни, грейдер. Изграждане 
на минерален екран – булдозер, грейдер, шиповиден валяк, багер с удържена стрела и 
накланяща се широка кофа, валяк с гладък бандаж за оформяне повърхността на втория 
пласт от винералния екран, малки валяки и ръчни трамбовки за уплътняване около 
съоръжения, канавки за анкериране и др.  Около местата за подкранови пътища да се 
внимава с подкопаването на почвата, за да не се наруши целостта й, което ще налага 
допълнителното и уплътняване под подкрановия път. Координаторът по БЗ и техническият 
ръководител наблюдават за спазване на правилата за приемане на земни работи, съгласно 
Правилник за приемане на земни работи и земни съоръжения и приложение №1 към 
Наредба№2. Решението за укрепване или откоси под наблюдение взима проектантът след 

уведомяване от строителя, че изкопът е започнат. Изкопи и извозване на материали от 
изкопи се извършват само по светло. Оформянето на основата/фундаментна плоча при 
сградите/ се започва незабавно след откриване на безопасен фронт. Работниците влизат в 
изкопа по стълба. 

 Кофражни работи 

Кофрирането на всички стоманобетонни елементи ще бъде изпълнено от инвентарен 
сглобяемо- разглобяем и едроплощен кофраж. Преместването и монтирането на кофража 
ще става чрез посочените на строителните ситуационни планове кранове, а в някои случаи и 
ръчно. Да се осигури устойчивост и носимоспособност на кофража за всички товарни 
състояния по време на армиране, бетониране, до набиране якост на конструкцията и 

демонтиране на кофража. На местата, в които кулокранът няма достъп, /извън обхвата му, за 
подаване на кофража и армировката ще се използува автокран. 

 Армировъчни работи 

Армировката се доставя фасонирана по спесификация, съответно етикирана по позициите от 
армировъчния план Доставката до мястото на полагане и ще става чрез автокран, прицеп 
или камион, а полагането и в кофража-чрез кран /кулов или стрелови/, а в някои случаи и на 
ръка. Изкачването на армировъчните заготовки, ако това се наложи нпо етажите се 
извършва само от арматуристите и само след производствен инструктаж. 

 Бетонови работи 

Бетонирането на конструкциите ще става с автобетонпомпа. Бетонът ще се доставя от най-

близкия бетонов възел с автобетоновози. Достъпът на автобетонпомпата до подобектите е 
безпрепятствен. Освен с автобетонпомпа, в някои случаи бетонирането може да става и с 
крановете или на ръка. Помпата и бетоновозите се позиционират според показаните схеми. 
Местата за позициониране се актуализират от строителя и се съгласуват с Координатора по 
БЗ. Инструктират се бетонджии, машинисти, шофьори и сигналисти. Уточняват се сигналите. 
Бетонирането се наблюдава неотлъчно от КБЗ и от техническия ръководител. При 
бетониране при температура  на въздуха < или = 5°С да се изпълняват условията за зимно 
бетониране и да се предвидят мероприятия против замръзване на бетона. 
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 Декофриране 
Декофрирането започва след разрешение на КБЗ и техническия ръководител. Техническият 
ръководител дава точни указания по технологията на изнасяне на кофражните елементи, на 
горните плочи, местата на складиране, направата и монтажа на предпазни парапети и капаци. 
 
 
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатация. 

При реализирането на инвестиционното предложение ще се извършва ползване на следните 
природни ресурси: 

 Вода - максимално  800 куб. - вода за строителните дейности и питейно- битови 
нужди на персонала. Водата ще бъде осигурявана със цистерни.. 

 
 Електроенергия - максимално 25 KV. Електроенергията ще бъде осигурена от дизелов 

генератор. 
 
 
На площадката няма да се извършва добив на минерални полезни изкопаеми. Липсва 
необходимост от използване на други природни ресурси. 
 

11.Отпадъци, които се очаква да се генерират видове, количества и начин на третиране. 
 
Отпадъци, генерирани по време на строителство и реконструкция 
Отпадъци, генерирани по време на строителство и реконструкция. 
Отпадъците  по  време  на  реконструкцията и строежа са  почва, битови, строителни. 
 
Ще се изготви план за управление на строителните отпадъци на етап проекти. 
 

Наименования на отпадъка Код на 
отпадъка 

Количе
ство 

т 

Генерира се от период 

 

Дървесен материал  17 02 01 0,8 От ст.дейности строителство 

Пласмаса 17 02 03 0,2 От ст.дейности строителство 

Пластмасови опаковки 15 01 02 0,1 От ст.дейности строителство 

Опаковки от дървен материал 15 01 03 0,3 От ст.дейности строителство 

Метални опаковки 15 01 04 0,5 От ст.дейности строителство 

Смесени опаковки 15 01 06 0,1  строителство 

Смесени битови отпадъци   От цялата 
площадка 

строителство 
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ТБО  

Земни маси 

20 03 01 

17 05 06 

2,5 

30 

От цялата 
площадка 

От строителството 

строителство 
 
строителство 

 

По време на извозване на строителните отпадъци за намаляване вредното прахово 
въздействие върху атмосферата при необходимост се предвижда оросяване. 

Ще се изготви план за управление на строителните отпадъци на етап проекти – преди 
започване на СМР, съгласно чл.11 ал 1 от ЗУО 

 

Система за улавяне и извеждане на депонийния газ 

Съставните елементи на системата за улавяне и извеждане на депонийния газ от тялото на 
депото представляват комбинация от три броя отделни системи, всяка от които се състои от 
вертикални газови кладенци и хоризонтални линейни дренажи, разположени на две нива и 
био-оксидационен прозорец. 

Линейните дренажи се изпълняват на настоящото ниво и под техническата рекултивация и 
са изградени от перфорирани тръби PVC-U, DA 110 и DA 125, SN 4, с перфорация е по целия 
профил на тръбата с диаметър 10 – 12 mm. Тръбите се полагат последователно DA 110 и DA 
125, като по тънката навлиза в по-дебелата 15 см. Тръбите се полагат в дренажна призма с 
размери: широчина 0.6 m и дълбочина 0.6 m, като тръбата се полага в средата на призмата. 

Предвижда се изграждането на 3 броя газови кладенци, които се състоят от вертикални  
дренажни участъци с диаметър 600 мм от дренажен материал. В газовия кладенец се 
монтира перфорирана тръба PVC-U, DA 110 и DA 125, SN 4.  

Преминаването на газовите кладенци през пластовете на рекултивацията се извършва през 
тръба PEHD, PE100, SRD17, DA225, завършваща с глух фланец и на която има монтиран 
пробовземен щуцер. 

Биооксидационните прозорци са три броя и се изграждат върху минералния екран. 
Размерите им са 16/14 м, като по периферията се изгражда насипна дига с височина 1,5 м 
ширина на билото 1 м и откоси 1:1,5. Изпълняват се от свързани почви – глини. 
Конструкцията на оксидационните прозорци включва: полиетиленово фолио 0,1 мм; 
изравнителен слой пясък 0,05 м; разпределителна тръбна система PVC-U, DA 110; дренажен 
пласт – баластра 15/30 с дебелина 0,25 м; разделителен геотекстил 300 г/м2; смес от 
компост и надробена дървесина 75%/25% - 1,0 м; дървесни кори (мулч) 0.2 м. 

Газоотвежадщите кладенци , разположени на разстояние 100 метра са определени 
съгласно Българското законодателство в съотвествие с ПМС 209/ 2009 г. 

Всички образувани отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за предварително 
съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания. Отпадъците ще се предават за 
оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи разрешение по Чл. 35, ал. 1 
от ЗУО. Ще се генерират и незначителни количества битови отпадъци, които ще се събират в 



Рекултивация на старо сметище за неопасни отпадъци на община Попово в землището на 
с. Славяново  

 

31 

 

 

 

 

 

контейнер за битови отпадъци и ще се събират от избраната от Община Попово 
сметосъбираща фирма. 

Маршрутите на извозващата техника се съгласуват предварително с Община Попово. 

Към момента в обекта не се извършва никаква дейност. В резултата на бъдещата  
рекултивация ще се образуват битови и строителни отпадъци.  

На  площадката  не  се  предвиждат  дейности  по износ/внос, преработка, обезвреждане, 
рециклиране  и  оползотворяване  на  отпадъци. 

На територията на площадката не се предвижда съхранение на опасни вещества, включени в 
таблица 1 и 2 на Приложение №3 към чл.103, ал.3 от ЗООС, и поради тази причина няма да 
се формират отпадъци от опаковки от употреба на химични вещества. 
На територията на площадката няма да се извършват авторемонтни-дейности.  
 
12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху 
околната среда. 

Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да 
прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за 
изпълнението на тези мерки са представени в следващата таблица. 

 Да се допуска депониране на отпадъци в района на ИП а  само на 
определените за това  места и площадки; 

 Съобразяване методите на рекултивация с европейските изисквания и 
българското законодателство; 

 Отпадъците да се транспортират с превозни средства с нужния лиценз, добре 
почистени и дезинфекцирани; 

  Ежедневно да се проверява за нерегламентирано изхвърлени отпадъци, 
които да се отстраняват и поставят на определените за това места; 

 Да се въведат и изпълняват добри управленски практики ; 

 Да се въведат мерки за съхранение ; 

  Опазване на чистотата на почвите и подземните води; 

  Гарантиране за законосъобразното третиране на отпадъчните води; 

 Сключване на договори с лица, притежаващи разрешителни за дейности с 
отпадъци, за предаване на генерираните отпадъци до последващо оползотворяване или 
обезвреждане; 

 Екологосъобразно третиране на отпадъците; 

  Опазване на съседните терени от замърсяване; 

  Редуциране емисиите на замърсители в атмосферния въздух; 

 Предотвратяване появата на шумови емисии; 

 Редуциране емисиите на замърсители в атмосферния въздух;  
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 Предотвратяване поява на неорганизирани прахови емисии в атмосферния 
въздух;  

 

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). 

Във връзка с инвестиционното предложение:  Рекултивация на старо сметище за неопасни 
отпадъци на община Попово в землището на с. Славяново  са предвидени следните 
дейности: 
 

 Предвижда се извършване на СМР с цел саниране и рекултивация  на 
съществуващото депо на община Попово – Предепониране на отпадъци, почистване на 
дерето от отпадъци, Изграждане на опорна дига, стабилизиране на руслото на дерето с 
полагане на габионни матраци,  оформяне на проектна повърхност за рекултивация, 
изграждане на минерален запечатващ пласт, изграждане на рекултивационен пласт от 
земни маси, стабилизирани утайки и хумусни почви,  Изграждане на система от охранни 
канавки за повърхностни води от прилежащи терени и от рекултивираната площ на депото, 
изграждане на система за улавяне, третиране и изпускане на депониен газ, затревяване на 
повърхността на депото 

Ще се изготви проект за реализацията на Инвестиционното предложение.. 

С реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда проектиране и/или 
изграждане на външни водопроводи, електропроводи и външна инфраструктура. Не се 
предвижда жилищно строителство или друг тип съпътстващи строително - монтажни 
дейности. 

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 

Други разрешителни във връзка с инвестиционното предложение се основават на ЗУТ и 
други нормативни документи, в това число: 

 Разрешение за строеж от Община Попово. 

 

15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда. 

Инвестиционното предложение Рекултивация на старо сметище за неопасни отпадъци 
на община Попово в землището на с. Славяново  са предвидени следните дейности 

 Предвижда се извършване на СМР с цел саниране и рекултивация  на 
съществуващото депо на община Попово – Предепониране на отпадъци, почистване на 
дерето от отпадъци, Изграждане на опорна дига, стабилизиране на руслото на дерето с 
полагане на габионни матраци,  оформяне на проектна повърхност за рекултивация, 
изграждане на минерален запечатващ пласт, изграждане на рекултивационен пласт от 
земни маси, стабилизирани утайки и хумусни почви,  Изграждане на система от охранни 
канавмки за повърхностни води от прилежащи терени и от рекултивираната площ на 
депото, изграждане на система за улавяне, третиране и изпускане на депониен газ, 
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затревяване на повърхността на депото 

 Ще се извършват изкопни работи в самата  площадка и хумусен слой  ще се използва за 
рекултивация. 
 
Основавайки се на приетите технически и технологични решения, които ще бъдат заложени 
в проекта и при спазване инструкциите и мерките за безопасност при строителните и 
монтажни работи, опасността от замърсяване и дискомфорт на околната среда ще бъда 
сведена до минимум. 

Не се очаква замърсяване на околната среда. Технологията на рекултивация изисква 
прилагането на изолиране на строителните дейности от околната среда. При спазване на 
това изискване предвидената дейност няма да окаже негативно въздействие върху 
биоразнообразието в посочения район. 

Като цяло дейностите при Рекултивацията не емитерат  наднормено ниво на шум.  

При  спазване  мерките  по  т.12  замърсявания  на  околната  среда  се  свеждат  до  
минимум. 

Очакваните  замърсявания  могат  да  се  получат  по  време  на  строителство    на  обекта. 

А/ Замърсяване  с  разпилени    отпадъци. 

Б/ Неправилно  третиране  на  отпадъците. 

С/  Реализиране  на  инвестиционното  намерение  не  се  очаква  настъпване  на  

дискомфорт  на  околната  среда  при  спазване  мерките  описани  в  т.12. 

 

16. Риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 
предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с 
научните познания. 

Политиката при избор на изпълнител за реализация на проекта е да изисква добра 
организация и използване на най-съвременни методи в строително- монтажния процес, 
които трябва да гарантират недопускане на отрицателно въздействие върху околната среда, 
включително площадката и прилежащите и територии, както и висока степен на контрол на 
качеството при изпълнение на СМР. 

Съществува риск от злополуки по време на строителството, които могат да навредят на 
здравето на хората или на околната среда. Този риск е в пряка зависимост от 
квалификацията и съзнанието за отговорност на изпълнителите и обслужващия персонал и 
може да бъде сведен до минимум при стриктно спазване на мерките, заложени в работния 
проект. 

При  строителството   на  обекта, риска  от  инциденти  се  състои  в  следното: 

- авария  по  време  на  строителство 

- опасност  от  наводнения 
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- опасност  от  възникване  на  пожари 

Мерките  за  предотвратяване  на  описаните  рискови  от  инциденти  ще  се  разработят  в  
следваща  фаза  на  проектиране  с  изготвяне  на  авариен  план  и  план  за  безопасност . 

17. Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на 
жизнената среда по смисъла на 1, т.12 от допълнителните разпоредби на Закона за 
здравето  
Обектът на Инвестиционното предложение е от тип, който по време на експлоатация нама 
да  ползва никакви природни ресурси. 

 Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на 
жизнената среда по смисъла на 1, т.12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето 
поради естеството на инвестиционното предложение , а имено Рекултивация на старо 
сметище за неопасни отпадъци на община Попово в землището на с. Славяново  са нулеви.  
При реализацията на инвестиционното предложение и при неговата бъдеща експлоатация 
не се очаква въздействие върху: 

 води, предназначени за питейно-битови нужди;  
 води, предназначени за къпане; 
 минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, 

лечебни или за хигиенни нужди;  
 шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; 
 йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради; 
 нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и 

урбанизираните територии химични фактори и биологични агенти в обектите с 
обществено предназначение;  

 курортни ресурси; 
 

Територията на имота предмет на инвестиционното намерение, определено няма 
природоконсервационна значимост по отношение на флората и фауната.  

III. Местоположение на инвестиционното предложение. 

 

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 
даващи информация за физическите, природните и антропогенни характеристики, както и 
за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа. 

Инвестиционното предложение включва:  Рекултивация на старо сметище за неопасни 
отпадъци на община Попово в землището на с. Славяново  
 
Предвижда се извършване на СМР с цел саниране и рекултивация  на съществуващото депо 
на община Попово – Предепониране на отпадъци, почистване на дерето от отпадъци, 
Изграждане на опорна дига, стабилизиране на руслото на дерето с полагане на габионни 
матраци,  оформяне на проектна повърхност за рекултивация, изграждане на минерален 
запечатващ пласт, изграждане на рекултивационен пласт от земни маси, стабилизирани 
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утайки и хумусни почви,  Изграждане на система от охранни канавмки за повърхностни 
води от прилежащи терени и от рекултивираната площ на депото, изграждане на система за 
улавяне, третиране и изпускане на депониен газ, затревяване на повърхността на депото 

 
Площадката  на Инвестиционното предложение изцяло  е разположена в имот на община 
Попово. 
 

Най-близки защитени територии на Република България в близост до площадката предмет 
на ИП е ЗЗ BG0000432 „ Голяма река“  за опазване на природните местообитания / включена 
в списъка от ЗЗ, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на МС, обн.ДВ бр.21/09.03.2007 г. 
намираща се на отстояние. 
В предмета и целите за опазване на защитена зона “Голяма река” BG0000432 са посочени 
следните хабитати от приложение I на Директива 92/43/ЕЕС: 6110* Отворени калцифилни 
или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi; 9150 Термофилни букови гори 
(Cephalanthero-Fagion); 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни 
склонове; 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus; 91I0* Евро-сибирски 
степни гори с Quercus spp.; 91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори; 91W0 Мизийски 
букови гори; 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа. За защитената зона не са посочени 
консервационно значими растителни видове. 
Предмет на опазване в защитените зони са следните консервационно значими животински 
видове включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕЕС: видра (Lutra lutra); 
добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni); европейски вълк (Canis lupus); лалугер 
(Spermophilus citellus); пъстър пор (Vormela peregusna); червенокоремна бумка (Bombina 
bombina); жълтокоремна бумка (Bombina variegata); ивичест смок (Elaphe quatuorlineata); 
обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis); шипобедрена костенурка (Testudo graeca); 
шипоопашата костенурка (Testudo hermanni); голям гребенест тритон (Triturus karelinii); черна 
(балканска) мряна (Barbus meridionalis); обикновен щипок (Cobitis taenia); европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus amarus); бисерна мида (Unio crassus); обикновен сечко (Cerambyx 
cerdo); бръмбар рогач (Lucanus cervus); буков сечко (Morimus funereus); алпийска розалиа 
(Rosalia alpina); ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis). 
На територията на защитената зона редовно срещащи се мигриращи видове птици са 22 
вида. Защитена зона “Голяма река” се намира в североизточна България. Реката черпи води 
от хълмистите райони на източната част на Предбалкана. Тя е предимно сплитко дъно с 
дълбоки речни наноси. Защитената зона включва Голяма река и нейните притоци. Повечето 
от реката е заобиколена от гъста дървесна растителност, но съществуват и открити райони 
(ливади) и в много редки случаи обработваеми земи. По-голямата част от реката е напълно 
неповлияна от антропогенни въздействия. Този натиск е по-силен в частта около град 
Стражица. Голяма част от реката е труднодостъпна, поради което антропогенният натиск е 
малък. Но една от главните заплахи е сечта в горите. 
 
Към момента ЗЗ BG0000432 „ Голяма река“       не е обявена със заповеди с наложени 
режими и ограничения, съгласно ЗБР. 
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 В района на площадката предвидена за рекултивация не е констатирано наличие на 
защитени растителни и животински видове. 
 

 

 

 
2.Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето 
на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи. 

Инвестиционното предложение включва Рекултивация на старо сметище за неопасни 
отпадъци на община Попово в землището на с. Славяново  
 
При реализиране на рекултивацията няма да се налага временно ограничаване и 
ползването на съседни имоти. 

Инвестиционното предложение няма да засегне ползватели или собственици на земи, 
разположени в съседство с разглеждания имот. 

В района около старото сметище няма ситуирани предприятия и обекти които да попадат в 
обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС. 
 

3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове. 

Инвестиционното предложение е пряко свързано с Рекултивация на старо сметище за 
неопасни отпадъци на община Попово в землището на с. Славяново  разположено в имоти 
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всички собственост на община Попово. 
 

Инвестиционния проект е съобразен и с наличието на инфраструкторните мрежи и връзски 
в района. 

Околните имоти също са с трайно ползване - урбанизирана. 

 
Като цяло, площадката на която ще се извършва рекултивацията е с добри якостни и 
деформационни показания. 
 

4. Абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, 
крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и 
горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната 
екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които 
нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава 
вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или 
археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен 
статус или подлежащи на здравна защита. 

Имотът се намира в покрайнините на с.Славяново, Община Попово, Област Търговище, и за 
него няма данни да попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени 
територии /ДВ, бр.133/1998 г., изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002 г./ нито в защитена зона по 
Закона за биоразнообразие - ЗБР /ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/2005 г./. 

Имотът е с начин на трайно ползване - урбанизирана и изключва наличието на дървесна 
растителност, която е обект на законодателна защита. Няма данни за наличието на условия 
за местообитания на животни и птици. В близост до него не са регистрирани чувствителни 
територии, уязвими зони, защитени зони и др. Няма информация за обекти от Национална 
Екологична Мрежа.  

Разглежданият район е богат на естествени водни ресурси – повърхностни и подземни води.  

Площадката на сметището попада в района на разпостранение на: 
 Поречие Янтра, повърхностно тяло с наименование Биюкдере Джулюница и код 

BG1YN600R025- съгласно ПУРБ 2010 – 2015 г. В актуализацията на ПУРБ 2016 – 2012 г. 
повърхностното водно тяло променя границите си и е получава нов код 
BG1YN600R1025. 

 Подземни водни тела от : слой 5 с наименование „ Карстови води в Централния 
Балкан“ и код BG1G000TJK045  и слой 6 с наименование „ Карстови води в Малм-
Валанжа“ и код BG1G0000J3К051 

Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, се намира в 
покрайнините на с.Славяново, община Попово -   и не попада в защитени зони. Най-близко 
разположена е защитена зона за местообитанията е:  

ЗЗ BG0000432 „ Голяма река“  за опазване на природните местообитания / включена в 
списъка от ЗЗ, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на МС, обн.ДВ бр.21/09.03.2007 г.   
В предмета и целите за опазване на защитена зона “Голяма река” BG0000432 са посочени 
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следните хабитати от приложение I на Директива 92/43/ЕЕС: 6110* Отворени калцифилни 
или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi; 9150 Термофилни букови гори 
(Cephalanthero-Fagion); 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни 
склонове; 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus; 91I0* Евро-сибирски 
степни гори с Quercus spp.; 91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори; 91W0 Мизийски 
букови гори; 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа. За защитената зона не са посочени 
консервационно значими растителни видове. 
Предмет на опазване в защитените зони са следните консервационно значими животински 
видове включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕЕС: видра (Lutra lutra); 
добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni); европейски вълк (Canis lupus); лалугер 
(Spermophilus citellus); пъстър пор (Vormela peregusna); червенокоремна бумка (Bombina 
bombina); жълтокоремна бумка (Bombina variegata); ивичест смок (Elaphe quatuorlineata); 
обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis); шипобедрена костенурка (Testudo graeca); 
шипоопашата костенурка (Testudo hermanni); голям гребенест тритон (Triturus karelinii); черна 
(балканска) мряна (Barbus meridionalis); обикновен щипок (Cobitis taenia); европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus amarus); бисерна мида (Unio crassus); обикновен сечко (Cerambyx 
cerdo); бръмбар рогач (Lucanus cervus); буков сечко (Morimus funereus); алпийска розалиа 
(Rosalia alpina); ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis). 
На територията на защитената зона редовно срещащи се мигриращи видове птици са 22 
вида. Защитена зона “Голяма река” се намира в североизточна България. Реката черпи води 
от хълмистите райони на източната част на Предбалкана. Тя е предимно сплитко дъно с 
дълбоки речни наноси. Защитената зона включва Голяма река и нейните притоци. Повечето 
от реката е заобиколена от гъста дървесна растителност, но съществуват и открити райони 
(ливади) и в много редки случаи обработваеми земи. По-голямата част от реката е напълно 
неповлияна от антропогенни въздействия. Този натиск е по-силен в частта около град 
Стражица. Голяма част от реката е труднодостъпна, поради което антропогенният натиск е 
малък. Но една от главните заплахи е сечта в горите. 
 
Към момента ЗЗ  BG0000432 „ Голяма река“     не е обявена със заповеди с наложени 
режими и ограничения, съгласно ЗБР. 

              
4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 

Обектът е от тип, който по време на експлоатация ще ползва единствено като природен 
ресурс вода доставена с водоноски. Територията на имота предмет на инвестиционото 
намерение, определено няма природоконсервационна значимост по отношение на флората 
и фауната. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси в прилежащите 
райони са високи.  

 

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение. 

За Рекултивация на старо сметище за неопасни отпадъци на община Попово в землището на 
с. Славяново , ще се ползват собствени имот намиращ се в с.Славяново. 
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Ще се ползва  имот собственост на община Попово  намиращ се в с.Славяново, Община 
Попово, Област Търговище. 

От извършените собствени проучвания на Възложителя местоположението е подходящо за 
реализацията на Инвестиционното предложение и като обект от този вид и няма 
алтернатива. 

Отпада възможността за „нулева алтернатива”, т.е. предложението да не се осъществи на 
посочената площадка. 

 

IV. Тип на характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда (кратко 
описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното 
предложение): 

1. Естеството на въздействие. 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. 
 

 Въздействие върху хората и тяхното здраве. 

Въздействието  върху  хората  и  тяхното  здраве  може  да  възникне  по  време   на 
рекултивационите дейности. По  време  на работа  има  опасност  от  възникване  на  
физически  травми, затова  се  налага   задължителен  инструктаж  на  работници  и  
осигуряване  на  необходимите  средства  за  индивидуална  защита. По  време  на  
реализацията  на  такъв  вид  обект  ще  се  направи  задължителен  инструктаж  на  
работещия  персонал  в  обект, който    да  се  извършва  периодично. Ще  се  изготвят  и  
инструкции  за  отделните  работни  места, ще  се  осигурят  индивидуални  предпазни  
облекла. Здравен риск за населението възниква при негативно въздействие върху един или 
няколко компонента на околната среда в резултат от предложената дейност. Поради тази 
причина подробно са разгледани предполагаемите влияния на дейността върху всеки един 
от тези фактори, както и конкретното възникване на здравен риск ако такъв съществува. 

 Земеползване 

Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение в с.Славяново  няма да 
доведе до промени или нарушаване на земеползването на околните имоти. 

 Материални активи 

Експлоатацията на имота като рекултивирани терен  няма да доведе до промени или 
нарушаване на материалните активи на околните имоти. 

 Атмосферен въздух и атмосфера 
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По време на строителните и рекултивационите дейности в атмосферния въздух ще се 
отделят емисии на замърсителите от отработените горивни газове на строителната техника и 
МПС. Най-често употребяваната в сторителството техника работи на дизелово гориво, 
поради което ще оценим нейното въздействие като преобладаващо. 

Съгласно методиката на МОСВ за определяне на емисии на вредни вещества във въздуха в 
състава на отделяните от МПС емисии влизат замърсители, включени във всички 
определящи групи. Най-съществените от тях са: серен диоксид, азотни окиси, двуазотнен 
оксид, въглероден оксид, въглероден диоксид, ЛОС, метан, сажди.  

По експертно мнение през строителния период на площадката всеки ден по 4 часа за период 
от 1 месец ще бъдат заети следните видове промишлена техника с дизолови двигатели: код 
на процеса 080800 

 Багер – колесен 40 kW и верижен  -200 kW 
 Бетонобъркачка – 1 бр. - 150 kW 
 Автокран – 1 бр. - 250 kW 
 Булдозер  - 1 бр. - 250 kW 
 Специализирани машини за строителни цели 2 бр.  - 150 kW 
 Тежкотоварни дизелови автомобила -5 бр., с разход на гориво 256,7 g/km, 

преминаващи всеки ден по 5 км на ден в района на площадката, или общо 9 км. на 
ден с консумация обща 6,41 kg дизелово гориво. 

Съгласно Методиката цялата тази техника при посочените допускания за ралотно време и 
движение ще отдели за 1 месец във въздуха количество замърсители в килограм в 
съответствие с емисионните фактори както следва:  

 Таблица 

CO NOx NMVOC CH4 PM CO2 H2O NH3 

2,421 5,805 1,404 0,057 0,462 711   

2,767 36,288 1,209 0,042 0,973  0,294 0,001 

5,188 42,093 2,613 0,099 1,435 711 0,294 0,001 

 

Имайки предвид, че работата на строителната техника ще бъде периодична в рамките на 
работния ден с прекъсване в нощните часове и краткотрайна в годишен аспект, считаме, че 
отделяните при нейната работа замърсители няма да окажат измеримо и наднормено 
въздействие върху качеството на приземния слой на въздуха в района. 

Наличните атмосферни предпоставки ще способстват разсейването на замърсителите. 

Малко вероятно строителни работи да предизвикат значително неорганизирано 
прахоотделяне от открити повърхности на праообразуващи строителни материали. Но 
считаме, че независимо от това в проекта за организация и изпълнение на строителните 
работи трябва да бъдат предвидени мерки съгласно изискванията на чл.70 от НАРЕДБА № 
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1/2005 г. за норми на допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата 
от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии / ДВ бр.64/ 

Като цяло въздействието от изгорелите газове и неорганизираните източници на 
праха по време на строителството може да се красифицира като отрицателно, 
пряко, без вторично въздействие, временно, краткосрочно и обартимо. 

 
 Води 

Повърхностни води 
Площадката на сметището е разположена в близост до повърхностен воден обект Поречие 
Янтра, повърхностно тяло с наименование Биюкдере Джулюница и код BG1YN600R025- 
съгласно ПУРБ 2010 – 2015 г. В актуализацията на ПУРБ 2016 г. повърхностното водно тяло 
променя границите си и е получава нов код BG1YN600R1025. 
Определени са две точки за мониторинг на повърхностни води – едната над депото и една 
след депото по посока на течението. В Плана за собствен мониторинг подробно е описан 
мониторинга който ще бъде извършван съгласно Наредба Н-4 за повърхности води. 
Приложена е и схема на площадката с отразени точки за мониторинг и проектни 
координати. 

Мониторинга на повърхностни води от отводнителните канавки на депото ще бъде 
допълнително включен в Плана за собствен мониторинг. В него допълнително ще бъде 
включен контрол на „ атмосферните води“, които са „условно чисти“ и се събират в 
отводнителните канавки около депото съгласно изискванията на наредба №6/27.08.2013 г. 

За целта ще бъдат предвидени две точки за пробовземане от канавките, като една от тях ще 
бъде преди изпускането на водите в дерето. Ще бъде изготвена схема  с отразени точки за 
мониторинг и проектни координати. 

Ще се наблюдават следните показатели в „ атмосферните води“ pH, електропроводимост, 
азот-нитратен, азот-нитритен, азот-амониев, азот общ фосфор, олово, кадмий, никел и 
живак. Честотата на мониторинга ще бъде на шест месеца. 

Подземни води 

За района на площадката е извършено инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване в 
рамките на инвестиционен проект за интегрирано управление и обезвреждане на отпадъци 
на община Търговище и община Попово през 2010 г. 

На основание резултатите от геоложкото проучване е определено местоположението на 
наблюдателните сондажи и проектната им дълбочина. В т.2.3 от „ Плана за собствен 
мониторинг“ е представена информация за мониторинг на количеството и състава на 
подземните води. 

Определени са за изграждане три пиезометъра на площадката: един над депото и два под 
депото по посока на естествения поток – което отговаря на минималните изисквания в 
нормативната уредба. 
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На представената схема на площадката са отразени планираните за изграждане 
наблюдателни сондажи с проектни координати. 

Ще се наблюдават следните показатели: pH, електропроводимост, разтворен кислород, 
нитрати, нитрити, сулфати, хлориди, амоний, арсен, кадмий, олово и живак. 

Мониторинговите пунктове за подземни води ще бъдат изпълнени съгласно чл.58, ал.1, т.5 и 
т.6 от закона ва водите /ЗВ/. За целта в БДДР, гр.Плевен ще бъде предоставен документ по 
чл.58, ал.2 на ЗВ, хидрогеоложките проучвания по чл.58, ал.1, т.6 на ЗВ. 

Съгласно определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ПУРН – 
площадката предмет на ИП не попада в близост до Район със значителен риск от 
наводнения / РЗПРН/. 

Общия извод е , че Площадката предмет на ИП не е рискова от гледна точка на 
въздействието и върху водите. 

Инвестиционно предложение не засяга директно повърхностните и подземни води. 

 Почва 

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на почвите в 
района.  

Няма замърсители, които да са изпускани директно в почвата на територията на площадката.  
Площадката  е  повлияна  от  антропогенната  дейност, извършвана  в  затвореното сметища 
за неопасни отпадъци. Обхвата  на  въздействието  е  с  локален  характер  и  се  изразява в 
кратки строителни дейности. Периода  на  въздействие  е  интензивен   и кратък  само  по  
време  на  строителството , а  степента  на  въздействие  е  ниска.  

 

 Земни недра 

Не се очаква въздействие върху земните недра по време на нормална експлоатация на 
рекултивираната площадка, поради предвидените мерки на мониторинг. 

 Ландшафт 

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на ландшафта 
в района. Като доказателство за това са предложени мерки за намаляване на въздействието 
върху околната среда 

 Природни обекти 

В близост няма разположени природни обекти и паметници на културата. Въздействието се 
оценява като нулево.  

 Минерално разнообразие 

Не се очаква въздействие върху околната среда и минералното разнообразие по време на 
експлоатацията на рекултивираната площадка и в частност допълнителното натоварване 
отразено в Инвестиционно намерение. 

 Биологично разнообразие и неговите елементи 
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Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, се намира в 
покрайнините на с.Славяново, община Попово - и не попада в защитени зони. Най-близко 
разположена е защитена зона за местообитанията е: 

ЗЗ BG0000432 „ Голяма река“  за опазване на природните местообитания / включена в 
списъка от ЗЗ, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на МС, обн.ДВ бр.21/09.03.2007 г. 
намираща се на отстояние. 
 
Към момента ЗЗ BG0000432 „ Голяма река“     не е обявена със заповед с наложителни 
режими и ограничения, съгласно ЗБР. 

 

 Защитени територии на единичните и групови паметници на културата 

Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, се намира в 
с.Славяново, община Попово -  покрайнините на селото и не попада в защитени зони.  

Имотът, в който ще бъде реализирано ИП е собственост на община Попово. Околните 
терени, които не попадат в защитената зона също представляват уреголирани поземлени 
имоти също собственост на община Попово в които не се срещат защитени видове. 
Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху защитените 
видове и местообитания поради разстоянието и намаляване на ефекта на емисиите 
вследствие от разстоянието до защитената зона. Наблизо до обекта няма паметници на 
културата. Нито единични нито групови. Имотът се намира в покрайнините на с.Славяново, 
община Попово.. 

 Очаквано въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси 

Плана за рекултивация е в съответствие с изискванията за най-добри налични техники 
(НДНТ) на референтния документа на Европейската комисия (за отрасъла на закриване и 
рекултивация на излезли от експлоатация сметища или депа за неопасни отпадъци  –  който 
описва използваните технологии за различни начини на рекултивация, най-добри налични 
техники в тази област: оборудване, емисионни и консумативни нива, дава препоръки за 
оползотворяване на отпадъците, отпадъчните води и др. документът на играе ролята на 
официален стандарт, а дава ръководство за проектантите и инвеститорите в тази сфера, като 
посочва и източниците на информацията за ползване.  Имотът е  обособен като отделна 
площадка. Ще бъдат въведени строги правила за спазване на строителната и лична хигиена. 
В обекта ще бъдат допускани само работници и служители на фирмата избрана да извърши 
рукултивационите дейности, които преминават задължителна през проверка и отчитане на 
своето влизане на Площадката,  изкъпване и обличане на работно облекло. Процедурата се 
повтаря и при напускане на Площадката. В обекта ще бъдат допускани за влизане и излизане 
само товарни автомобили свързани с изпълняваните дейности по рекултивацията.  

 
 Отпадъци –видове и тяхното местонахождение 

Всички отпадъци от обекта ще бъдат съхранявани в специално обособени зони и площадки. 
Площадките ще са обособени, те ще бъдат достъпни само за лицето определено със 
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заповед за отговорник за дейностите с отпадъци.   

Всички отпадъци ще се предават на фирми с документ по ЗУО. При спазване набелязаните 
мерки няма да се очаква влияние върху околната среда. 

 
 Рискови енергийни източници / шум, вибрации, радиации, както и някои 

генетично модифицирани организми/. 

Шум 

Като основен източник на шум в района на площадката за инвестиционното предложение в 
настоящия момент се явява шума от трафик на превозни средства по пътната мрежа към  
с.Славяново. Няма данни за неговото измерване, вероятно, предвид предназначението на 
територията – стара кариера и периодичния характер на неговото отделяне при сравнително 
неголяма натовареност на пътищата. 

Както е известно граничните стойности на показателите на шум в dBA в различните 
територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях се определят 
съгласно табл.2 на приложение 2 от Наредба №6 от 2006 г. за показателите за шум в 
околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на 
денонощието, граничните стойности на показателите шум в околната среда, 
методите за оценка на стойностите на показателите на шум и на вредните ефекти от 
шума върху здравето на населението, граничните стойности на нивото на шум в dBA за 
защита на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, се определят съгласно 
Наредба №6 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и 
безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум. 

Граничните стойности на нивата на шума в работните помещения в административните 
сгради са 50 dB/A/ - при въздействие на тонален или импулсен шум нормата е 45 dB/A/. 
Граничните стойности на нивата на шум в зоната на обекта е 70 dB/A/ - производсвени-
складови територии и зони. 

Увеличения трафик, породен от работата на площадката, увеличава еквивалентното звуково 
ниво от 62,19 dB/A/  на 62,66 dB/A/ . Това увеличение е незначително и е обусловено от 
малкото нарастване на трафика / с 2,78%/. Като абсолютна величина, то превишава с около 
2-3 dB/A/  граничните стойности за територии подложени на въздействието на интензивен 
автомобилен  трафик , определени от таблица №2 на Приложение №2 от Наредба №6 от 
26.06.2006 г. на МЗ и МОСВ, но е под граничните стойности за производствени зони. 

Изчисленията са извършени за максимално разрешените скорости на движение на 
автомобили в рамките на площадката – 30 км/ч. При по-ниски скорости на движение 
изчислените стойности ще се снижат.  

Не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите 
стойности. 

Не се очаква кумулативно въздействие. Районът на инвестицията е спокоен и значително 
отдалечен от жилищната зона на селото и големи производства, които биха способствали за 
увеличаване на нивото на шумовия фон в района. 
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Въздействието се оценява като минимално. 

Вибрации – в района няма източници на вибрации. 

Радиация – в района няма източници на радиационно въздействие. Инвестиционното 
предложение и Площадката не са източници на такова. 

Генетично модифицирани организми – инвестиционното предложение и Площадката на 
нито един от етапите на своята реализация и експлоатация, както и в резултат от своето 
въздействие върху околната среда, не е свързано с генериране на генетично модифицирани 
организми. 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 
разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение. 

Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, се намира в 
с.Славяново, община Попово – стара кариера  и не попада в защитени зони. Имотът, в който 
ще бъде реализирано Инвестиционното намерение е част от стара излязла от експлоатация 
кариера за инертни материали. В него не се срещат описаните по-горе видове растения и 
животни. Околните терени, които не попадат в защитената зона също представляват 
уреголирани поземлени имоти, в които не се срещат защитени видове. Дейностите, които 
ще се развиват на площадката няма да въздействат пряко върху защитените видове и 
местообитания поради разстоянието и намаляване на ефекта на емисиите вследствие от 
разстоянието до защитената зона. 

 

3. Интензивността и комплексността на въздействието. Вид на въздействието (пряко, 
непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и 
временно, положително и отрицателно). 

Негативното въздействие е върху компонентите на околната среда – почви и растителност. 
То се определя като  Пряко; Временно. 

- атмосферен  въздух 

Незначително, краткотрайно  по  време  на  строителството. 

По  време  на експлоатация-незначително, дълготрайно. 

- води 

Незначително  по  отношение  на  повърхностните  води, по  отношение  на  подпочвените  
води-непряко, незначително. 

- почви 

Незначително  въздействие. 

4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места 
(наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.). 

Най-близко разположеното населено место е с.Славяново. Разстоянието от имота до 
жилищната зона на селото  е повече от 3,23 км. 
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5.Вероятност  на поява на въздействието. 

Имотът е обособен като отделна площадка, оградена със собствена ограда. Ще бъдат 
въведени строги правила за спазване на строителната и лична хигиена. В обекта се допускат 
само работници и служители на фирмата избрана за изпълнител на рекултивационите 
дейности, които преминават задължително през чек контрол , изкъпване и обличане на 
работно облекло. Процедурата се повтаря и при напускане на Площадката. В обекта ще 
бъдат допускани за влизане и излизане само товарни автомобили свързани с извършваните 
дейности. Чрез въвеждането и спазването на тези мерки се свежда до минимум рискът от 
внасяне или изнасяне от Площадката на инфекциозни заболявания общи за  човека. 

 Шум - не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава 
пределно допустимите стойности. Основния източник на шум на площадката ще бъдат 
строителните машини . 

 Представени са конкретни данни за количеството и вида на вредните вещества, 
изпускани в атмосферния въздух. Направена е оценка на годишните емисии на вредни 
вещества, като за целта са използвани норми за допустими емисии (НДЕ), съгласно 
българското законодателство. Направена е оценка и заключения относно въздействието на 
емисиите върху качеството на атмосферния въздух, на ИУ след реализиране на 
инвестиционното намерение. Резултатите показват, че емисиите няма да доведат до 
нарушаване на действащите норми за качество на атмосферния въздух.. 
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 Неорганизирани емисии в атмосферния въздух - основен източник на 
неорганизирани емисии в обекта са транспортните средства на негова територия, които 
могат да бъдат класифицирани като линейни подвижни организирани източници. 
Транспортните средства са периодично действуващи. Това са камиони доставящи суровина 
и материали. Тези транспортни средства изпускат и в работната, и в околната среда 
незначителен обем на емисии от газообразни и аерозолни органични замърсители. 

 
Не се очакват интензивни миризми, които да достигнат до жилищната зона на с.Славяново. 

Като заключение след обстойно извършения анализ може да се потвърди, че 
реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие 
върху здравето на хората. 

6. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 
въздействието. 

Продължителност на въздействие е в периода на експлоатация на имота; 

Честота на въздействие – ниска; 

Обратимост – благодарение на пластичността и адаптивността на околната среда, се очаква 
лесно възстановяване на района. 

7. Комбинирано въздействие на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 
предложения. 

Промишлени и подобни обекти, намиращи се в непосредствена близост до терените 
където ще се извърши рекултивацията, при които е възможно да възникне комбинирано 
въздействие  от дейността която развиват няма.  
Поради своята относителна отдалеченост и характера на рекултивационите дейности 
които ще се извършват не са застрашени от възникване на комбинирано въздействие.  
 

8. 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. 

Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да 
прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за 
изпълнението на тези мерки са: 

 Опазване на чистотата на почвите и подземните води; 
 Опазване здравето на хората; 
 Сключване на договори с лица, притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци, 

за предаване на генерираните отпадъци ; 
 Екологосъобразно третиране на отпадъците; 
 Недопускане депониране на отпадни материали на нерегламентирани места в и 

извън територията на Площадката; 
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 Опазване на съседните терени от замърсяване; 

9. Трансграничен характер на въздействията. 

При изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква въздействие върху населението 
и околната среда на територията на друга държава или държави. 

 

 

 ИНВЕСТИТОР……………… 
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