Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.)

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - Перник
УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
от АДВ. ЕЛЗА ВЕЛИЧКОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ
гр. Бобов дол, ул. „27-ми октомври” № 2, ЕИК 000261363
Пълен пощенски адрес: гр. Бобов дол, ул. „27-ми октомври” № 2
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0702/6-23-23; 0702/6-39-56; е-mail:
obshtina@bobovdol.eu
Лице за контакти: инж. Валерий Георгиев – главен инженер на Община Бобов дол, тел.
0895656115
УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че Община Бобов дол има следното инвестиционно предложение:
Обект: Рекултивация на общинско сметище, гр. Бобов дол.
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението
Община Бобов дол е възложила изготвяне на работен проект за „Рекултивация на
старото общинско сметище в землището на гр. Бобов дол”.
Депото за отпадъци е разположено в землището на гр. Бобов дол, ЕКТТЕ 04501, в
местността „Говедарника”. Поземлен имот 000273 в землището на гр. Бобов дол е
частна общинска собственост на основание Акт за частна общинска собственост
№ 1996, вписан от службата по вписвания гр. Дупница с вх. № 3473/06.08.2018 г.
За имота е издадена скица от Общинска служба по земеделие
№КО1712/20.07.2018 г. със следните характеристики:
-

Номер на имота 000273
Землище – гр. Бобов дол
ЕКТТЕ 04501

-

Община Бобов дол
Вид собственост – Общинска частна
Площ на имота – 15.274 дка
Начин на трайно ползване – залесена територия
Имота попада в :
Гьол – 12.574 дка – отдел 412, подотдел 4
Иглолистна гора – 2.700 дка – отдел 412, подотдел б
Имотът представлява замърсена територия от битови и строителни отпадъци,
като преди придобиването към м. юли 2018 г. от Община Бобов дол, същият е
използван като депо за неопасни битови отпадъци. Депото е регистрирано и
наблюдавано от МОСВ и същото е спряно от експлоатация със заповед №
123/20.11.2017 г. на Директора на РИОСВ – Перник.
Отпадъците са депонирани по цялата площ на имота, както и извън него. На
депото са депонирани предимно смесени битови и биоразградими отпадъци. За
периода на експлоатация приблизителното количество депонирани отпадъци е
300 000 куб.м. Част от отпадъците са умокрени и под вода, в следствие на
образувалото се езеро (гьол).
С проекта се предвижда съществуващите отпадъци да се съберат на
територията на имота отреден за сметище като се оформи стабилно тяло с
въздушни откоси, берма и табан, по който да се положи рекултивационни
слоеве с минимална дебелина, осигуряващи последващото използване на
имота за пасище и мера. С цел стабилизиране на подводния откос на
сметищното тяло се предвижда да се изгради насип от скален материал
фракция 0-500мм по контура на сега съществуващото тяло на отпадъци явяващ
се юго-източна граница на гьола. За улавяне и обезвреждане на сметищния
биогаз се предвижда да се изградят газови дренажни жили, отвеждащи биогаза
до вертикален газов кладенец, а от там до система за факелно изгаряне на
сметищен биогаз с независимо ел.захранване. По отношение на
повърхностните води от територията на обекта същите се улавят и отвеждат от
канавки по бермите до най-ниската точка на експлоатационна берма №0, а от
там посредством тръбопровод под бермата се заустват в гьола в северозападния край на обекта. По въздушния откос на вече рекултивираното тяло на
отпадъците се изпълнява затревяване с тревни смески. За нуждите на
следексплоатационни грижи и мониторинг на сметището се изграждат
мониторингови кладенци за подземни води (пиезометри) и геодезически
репери за контрол на сляганията в тялото на отпадъците.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно
предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно
приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

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:
За изпълнение на описаните цели и изисквания на действащата нормативна уредба
проектната разработка предвижда следните строително-монтажни дейности и
съоръжения:
1. Премахване на съществуваща частично разрушена сграда – КПП-20 кв. м,
V=80 куб.м
2. Стартови земни работи:
-

Изграждане на скален насип от фракция 0-500мм по пионерен способ от
км0+100 до км 0+285м.
Предепониране на част от съществуващите отпадъци

3. Изграждане на експлоатационна берма №0
-

-

Направа на насип от несортиран трошен камък фракция 0-80мм с дебелина
h=0.5м, ширина на полагане B=3.25м по цялата дължина на бермата от км
0+000 до км 0+425 L=425м
Направа на глинен тампон от земни почви (глина) с дебелина h=0.5м, ширина
на полагане В=5.7м и дължина L=425м

4. Преоткосиране на съществуващите отпадъци и направа на берми за оформяне на
отпадъчното тяло във височина.
5. Изграждане поетапно на газов кладенец/успоредно с извършване на
предепонирането и преоткосирането на отпадъците от нивото на сега
съществуващият терен
6. Окончателно оформяне на тялото на отпадъците до проектни нива (Ниво
отпадъци) и подготовка за извършване на техническа рекултивация.
7. Техническа рекултивация на депото – изграждане на горен изолиращ екран от
следните пластове в посока от долу нагоре:
А) Изграждане на газови дренажни жили с дебелина h=0.3м и площ F=800кв.м
- Геотекстил с разделителна функция – 200гр/кв.м
- Газов площен дренаж /фракция 16-32мм/ с дебелина h=0.30м
- Геотекстил с разделителна функция – 200гр/кв.м
Б) Горен изолационен екран – Доставка и полагане на земни почви – глина с
коефициент на филтрация kf*10-7m/d от кариера до 30 км
С) Рекултивиращ слой
- пласт с пръст с дебелина в уплътнено състояние h=0.30м
- растителна почва (хумус) с дебелина h=0.20м

8. Направа на отводнителни канавки по бермите за повърхностни води
9. Биологична рекултивация – в два етапа
- Затревяване с тревни смески и/или залесяване с видове, подходящи за региона
- Отгледни мероприятия
10. Изграждане на система за контрол и мониторинг.

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:

Орган за одобряване на инвестиционното предложение – Общински съвет Бобов дол
Инвестиционното предложение не противоречи с ОУП на Община Бобов дол.
4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват
засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни
проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане
на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна
защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано
трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна
инфраструктура)

А) За имота е издадена скица от Общинска служба по земеделие №КО1712/20.07.2018 г.
със следните характеристики:
-

Номер на имота 000273
Землище – гр. Бобов дол
ЕКТТЕ 04501
Община Бобов дол
Вид собственост – Общинска частна
Площ на имота – 15.274 дка
Начин на трайно ползване – залесена територия
Имота попада в :
Гьол – 12.574 дка – отдел 412, подотдел 4
Иглолистна гора – 2.700 дка – отдел 412, подотдел б

Б) Изработен ПУП – ПЗ, с цел провеждане на процедура за промяна на предназначението
на ПИ 000273 от залесена територия в устройствена зона със специално предназначение
„Сп”, за възстановяване и рекултивация на увредени територии.
Отреждане на ПИ №000273 – Променя се предназначението от „Залесена територия” в
„за рекултивация на депо за неопасни битови отпадъци”.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез
обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на
повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения
или необходимост от изграждане на нови)

Няма техническа възможност за осигуряване на вода за питейно-битови нужди, чрез
обществено водоснабдяване за обекта от „Кюстендилска вода” ЕООД.

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:
Процесът на реализация на инвестиционното предложение ще бъде съобразен с
всички законови и нормативни изисквания и няма да води до значими негативни
последици за околната среда.
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Не се предвиждат дейности с негативно въздействие.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
Изготвен проектен ПУСО, в съответствие с действащата нормативна уредба.
9. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и
др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и
др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна
изгребна яма и др.)

Съгласно изготвения технически проект.
1. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на

предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на
опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно
приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на
последствията от тях) - НЕ
І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по
реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе
задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.
ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)
Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС,
когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение №
2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал.
1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):
Прилагам:
1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини,
район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно
изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на
Министерския съвет от 2003 г.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или
административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на
инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомителя:
3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното
предложение – копие от писмо до Басейнова дирекция – Благоевград за издаване на
становище за одобряване на част „Мониторинг на водите” от проектната документация.
4. Електронен носител - 1 бр.
5. 0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в
електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. 0 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната
услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Уведомител:
Адв. Елза Величкова
Дата: 04.04.2019 г.
Кмет на Община Бобов дол
(подпис)

