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Изх. №ПД-386/20.07.2015г. 

 

До 

Вулкан цимент АД 

кв.Вулкан 

гр.Димитровград 

 

ОТНОСНО: Поддръжка и ремонт на закритото депо за производствени отпадъци (съгласно 

Разрешение за ползване № СТ-12-571/24.06.2008 година): Поддръжка на откоси и поставяне на 

хидроизолиращ слой с канали за отвеждане на дъждовни води, подобряване на канализационната 

система за отвеждане на дъждовни води и последваща подобрителна рекултивация след 

приключване на дейностите. 

 

Уважаеми г-н Коста, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-386/06.07.2015г. на РИОСВ-Хасково за извършване на 

поддръжка и ремонт на закритото депо за производствени отпадъци (съгласно Разрешение за 

ползване № СТ-12-571/24.06.2008 година): Поддръжка на откоси и поставяне на хидроизолиращ 

слой с канали за отвеждане на дъждовни води, подобряване на канализационната система за 

отвеждане на дъждовни води и последваща подобрителна рекултивация след приключване на 

дейностите, на основание чл.6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 

целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. 

и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), Ви уведомявам следното: 

Поддръжката и ремонта на закритото депо за производствени отпадъци (съгласно Разрешение за 

ползване № СТ-12-571/24.06.2008 година): Поддръжка на откоси и поставяне на хидроизолиращ 

слой с канали за отвеждане на дъждовни води, подобряване на канализационната система за 

отвеждане на дъждовни води и последваща подобрителна рекултивация след приключване на 

дейностите, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Съгласно внесената документация, възложителят предвижда подобряване качеството на околната 

среда, по-добро отвеждане на повърхностните води, създаване на по-качествена и надеждна 

повърхностна изолация с цел предпазване от замърсяване на подземните води, като извърши 

ремонт на закритото депо за производствени отпадъци (съгласно Разрешение за ползване № СТ-

12-571/24.06.2008 година). Дейностите по реконструкцията включват изземване на горния 

запечатващ слой на депото, след което ще се положи хидроизолиращ слой, ще се оформят 

откосите, каналите и канализационната система за отвеждане на дъждовни води, след което ще се 

извърши последваща рекултивация. Площта на депото е 93,195 dka. Инвестиционното намерение 

предвижда отстраняване на рукултивиращата растителност по скатовете на депото и 

оползотворяването й; отстраняване на хумуса и складиране на временна площадка в 

непосредствана близост; изземване на повърхностния запечатващ екран и промяна на откоси и 

конфигурация в горните части на депото; изграждане на нов горен изолиращ екран. Горният 

изолиращ екран ще включва следните слоеве – почвен изравняващ слой /или друг строителен/ 

инертен материал/ за създаване на необходимите наклони – очакваното количество е около 12 000 

- 13 000м3; минерален запечатващ пласт от GСL – бентонитова мембрана, осигуряваща 

коефициент на филтрация 5x10(-11) m/s със съдържание на бентонит не по-малко от 4,5кг/м2; 

изолационна геомемрана с дебелина над 2мм, структурирана, отговаряща на всички изисквания на 

Приложение №3 на Наредба №6 от 27 август 2013г. за условията и изискванията за изграждане и 



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

отпадъци; защитен слой от геотектил произведен от първични полимерни влакна от полиестер 

(полиетилентерефталат), полиетилен, полипропилен, полиамид 6, полиамид 6,6 или комбинация 

от тях и да съответства на БДС EN ISO 787-5 с площна маса над 300гр/м2; повърхностен дренажен 

слой – площен дренаж /промита баластра/ – дебелина 50см; рекултивиращ слой – изпълнява се от 

70см почвен слой и 30см хумус. В горната билна част и по периферията на депото ще се оформят 

канавки, улавящи повърхностните води от дренажния слой и други повърхностни води, които ще 

се отвеждат повърхностно. В чуптике на канавките ще се предвидят необходимите съоръжения, 

шахти и други подобни. Предвидените канавки ще бъдат бетонови или облицовани с плочки. При 

преоформянето на откосите се очаква да се изпълнят изкопни работи чрез механизация – багер, 

булдозер, грейдер и други. Уплътняването ще се изпълнява с валяк – самоходен или прикачен. 

Обемът на предвижданите изкопни работи е окомо 100 000 м3. Дълбочината на изкопите ще е до 

1,5м. Не се предвижда да се ползват взривни материали. 

Имотът предмет на плана  не попадат в границите на защитени територии  по смисъла на 

Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа 

Натура 2000. Най- близко до имота е разположена защитена зона BG0000578 „Река Марица” за 

опазване на природните местообитания, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. 

(приблизително 300 м). 

Посочените по – горе дейности по реализацията на инвестиционно предложение: Поддръжка и 

ремонт на закритото депо за производствени отпадъци (съгласно Разрешение за ползване № СТ-

12-571/24.06.2008 година): Поддръжка на откоси и поставяне на хидроизолиращ слой с канали за 

отвеждане на дъждовни води, подобряване на канализационната система за отвеждане на 

дъждовни води и последваща подобрителна рекултивация след приключване на дейностите, не 

попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС и не подлежат на регламентираните с 

Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002г., посл. изм. обн., ДВ. 

бр. 82 от 26.10.2012г.) процедури по ОВОС и екологична оценка. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното 

предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху 

защитена зона BG0000578 „Река Марица”. 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за настоящото 

инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо 

провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 

Настоящото се отнася за конкретно заявеното инвестиционно предложение и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други 

закони и подзаконови нормативни актове.  

При всички случаи на промяна в инвестиционното предложение или на някои от 

обстоятелствата, при които е издаден настоящото писмо, възложителят е длъжен да 

уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 
 


