
 

 

О Б Я В А 
 

до заинтересованите лица и общественост 

 

 
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба 

за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) 

Община Копривщица 

гр. Копривщица, ул. „Любен Каравелов“ № 16 
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/ 

 

СЪОБЩАВА 

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за 

„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди 

битови отпадъци, ПИ 38558.14.63 в землището на гр. Копривщица“ 

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/ 

 

За контакти: инж. Османи Сардуи Родригес – ДД „ТСУ“ - 0884291864 

/лице, адрес, телефон/ 

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, 

бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС  

1. Резюме на предложението:  

 

Проектът за „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за 

твърди битови отпадъци, ПИ 38558.14.63 в землището на гр. Копривщица“ е 

изготвен с цел община Копривщица да изпълни задълженията си, предвидени в 

законодателството, за прекратяване на експлоатацията и закриване на всички 

съществуващи депа, които не отговарят на нормативните изисквания. 

 

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

други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. 

ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа 

инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени 

изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:  

 

Рекултивацията на съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци, 

ПИ 38558.14.63 в землището на гр. Копривщица е съобразена с изискванията на 

Наредба №6 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на 

депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци и трябва да осигури: 

• Устойчивост и дълготрайност на конструкцията на рекултивираното депо 

при нормални и особени натоварвания. 

• Защита от проникване в депото на повърхностните води и тяхното отвеждане 

извън тялото на депото. 

• Опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване от 

отпадъчното тяло (депото). 

• Удовлетворяване на изискванията на нормативната уредба за рекултивация 

на нарушени терени (Наредба №26). 

• Удовлетворяване на условията за използване на рекултивирания 

повърхностен слой на депото след приключване на неговата експлоатация. 

Отпадъците от целия терен ще бъдат прибутани и събрани на по – малка площ. 

Най – 

горната повърхност на депото (платото) ще се оформи с наклон 7.1 % от изток на 

запад. Откосите на депото ще се преоткосират с наклон 1:2.5 (съгл. Вертикалната 

планировка) за да се гарантира устойчивостта на рекултивираното депо. Оформя се 

берма с ширина 4.0 m и напречен наклон 1 %. Бермата минава по протежение на 

целия южен откос на депото и по част от западния. 

Техническата рекултивация е свързана с крайното оформяне на депото, при 

което 

оформеното тяло на отпадъците се запечатва с рекултивационен слой. Техническата 

рекултивация е с дебелина 1.00 m и се изпълнява по платото и откосите. С 

техническата рекултивация се оформя горния изолиращ екран, който трябва да 

отговоря на Наредба №6 от 2013 г. и Наредба №26 от 1996 г. 

Горният изолиращ екран се състои от следните елементи: 

• Газов дренаж; 

• Запечатващ пласт; 

• Дренажна система за атмосферни води; 



• Рекултивиращ пласт. 

Вертикалната планировка е неразделна част от техническата рекултивация на 

депото. 

Съгласно графичните приложения на проекта и в съответствие на Наредба №6 

на МОСВ, са дадени надлъжни и напречни профили, по които ще се оформи тялото 

на депото за рекултивация. 

До започване на земните работи и изпълнение на строителството, съгласно 

работния проект е необходимо да се изпълни: 

• Трайно геометрично очертаване на осите съгласно работния проект. 

• Изграждане на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация. 

 

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

обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от 

издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; 

орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на 

специален закон: 

 

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 

дейности. 

 

4. Местоположение: 

 

- Населено място: гр. Копривщица; 

- Община: Копривщица; 

- Поземлен имот: идентификатор 38558.14.63  по КК и КР; 

- Собственост: Частна общинска собственост, съгласно Акт №137, том VIII, 

дело 1599 от 28.11.2005г., издаден от служба по вписванията гр. Пирдоп; 

- Начин на трайно ползване: Депо за битови отпадъци (сметище); 

- Близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване 

обектите на културното наследство - землището на община Копривщица попада в 

защитена зона „Средна гора” по НАТУРА 2000, но обектите на интервенция по 

настоящето инвестиционно предложение не са в близост до защитени територии, 

елементи на Националната екологична мрежа, обекти, подлежащи на здравна 

защита и територии за опазване на културното наследство; 

- Очаквано трансгранично въздействие – няма; 

- Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура –не 

се предвижда промяна на съществуващата или изграждане на нова инфраструктура 

по време на строителството и експлоатацията на обекта, предмет на настоящето 

инвестиционно предложение. 

 

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

експлоатацията: 

 

- При реализация на проектното предложение не се предвижда използването на 

природни ресурси 

- При реализацията на проекта няма не се очакват процеси, водещи до 

замърсяване на повърхностните и подпочвените води. 

 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или 

опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: 

 



Не се очаква 

 

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

 

Не се очаква отделяне на вредни емисии във въздуха. 

 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 

 

При извършване на строително - ремонтните работи отпадъчния материал- 

основно строителни отпадъци, ще се събират и съхраняват разделно по видове, 

като не се допуска смесване и ще се предават на лица, имащи разрешително за 

дейности със съответния вид отпадък. 

Не се очаква генериране на опасни строителни отпадъци. 

 

Отпадъците от опаковки на строителните продукти също ще се събират разделно 

по видове и ще се предават за последващо третиране. 

 

На обекта ще се генерират битови отпадъци от работниците, за тази цел ще се 

предвидят отделни съдове за събирането им.  

 

9. Отпадъчни води: 

 

Не се предвижда образуване на отпадъчни водни потоци. 

 

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

предприятието/съоръжението: 

 

Не се очаква наличие на опасни химични вещества. 

 


