ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС
(Приложение № 2 към чл. 6 (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр.
12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.)

„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци,
община Две могили, находящо се в ПИ с индентификатор 20184.60.381”

I. Информация за контакт с възложителя:
1. Име, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, търговско наименование,
седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице;
ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ЕИК 000530529
2. Пълен пощенски адрес: община Две могили, п.код 7150, община Две могили, област Русе, бул.
„България” № 84
3. Телефон, факс и e-mail 08141/9208, obshtina@dvemogili.bg
4. Лице за контакти – Хюлия Севдалиева – ССИОМПЕ в Община Две могили
II.
1.

Резюме на инвестиционното предложение:
Характеристики на инвестиционното предложение;

С настоящата информация за преценяване необходимостта от ОВОС се прави оценка за
влиянието, което ще окаже инвестиционното предложение (ИП) – Закриване и рекултивация на
съществуващо депо за битови отпадъци на територията на община Две могили, върху
компонентите и факторите на околната среда, както и върху човешкото здраве.
А) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват,
оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;
Инвестиционното предложение (ИП) е предвидено да се реализира в ПИ 20184.60.381,
землище на град Две могили, община Две могили.
Депото в гр. Две могили е изградено по одобрен проект и пуснато в експлоатация през 1993
година, съгласно протокол за държавно-приемателна комисия от 20.VІІ.1993 год., разрешение за
ползване №1 от 02.VІІІ.1993 година и Заповед №82 от 21.09.1993 година на Кмета на Община Две
могили за закриване на старото сметище и въвеждане в експлоатация на новото сметище в
местността „Гърка” (наименованието на местността се среща и като „Пръчкалъка”).
Със заповед №502 от 29.12.2017 г. на директора на РИОСВ – Русе е преустановена
експлоатацията на депото. С протокол от 12.09.2018 г. комисия е определила граници и размер на
терена, подлежащ на рекултивация. Горепосоченият протокол е утвърден от кмета на община Две
могили съгласно изискванията на нормативната уредба.
През април 2018 г. е извършено геодезическо заснемане на депото в землището на град Две
могили, ПИ с идентификатор 20184.60.381 с обща площ 101,841 дка. Въз основа на геодезичното
заснемане е определена засегнатата с отпадъци площ – около 19 000 м2 (18 942 м2) и обема на
отпадъците – 60 506 м3. Засегнати с отпадъци са и части от съседни имоти; същите ще бъдат
почистени при извършване на рекултивирационните дейности.
Съществуващото депо за неопасни отпадъци в землището на град Две могили не отговаря на
изискванията на Наредба №6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и
на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци – липсва
изграден долен изолиращ екран, който да възпрепятства замърсяване на почвите и водите
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(повърхностни, подземни) от веществата, съдържащи се в инфилтрата. Формираните отпадъчни
води (инфилтрат) не са събирани и управлявани екологосъобразно (пречиствани или използвани за
оросяване на отпадъчното тяло).
Съществуващото депо за битови (неопасни) отпадъци на Община Две могили е разположено
на 1,5 км от регулационните граници на гр. Две могили, в землището на гр. Две могили, местност
“Гърка” (наименованието на местността се среща и като „Пръчкалъка”) ЕКАТТЕ 20184. Имотът е
общинска публична собственост (Решение на № 190/18.07.2000 г.)
GPS координати (на геометричния център на използваната за депо площ от имота):
X (позиция изток) = 25.85635;
Y (позиция север) = 43.57581;
LL (WGS84).
В състава на депонираните отпадъци преобладават битовите отпадъци, следвани от
строителните. Депонираните отпадъци са насипани на две нива и имат обща средна височина около
4 м. Депонирането на отпадъците се е извършвало, чрез насипване в разлато дере с непостоянен
водоприток.
До 2017 г. оператор на депото е било „Черни лом 2008” ЕООД – гр. Две могили. Депото се е
обслужвало с трактор, чрез който депонираните отпадъци периодично са се подравнявали и
уплътнявали. За периода на експлоатация на депото не е използвана везна за претегляне на
постъпващите отпадъци, както и не е извършван мониторинг на компонентите и факторите на
околната среда. Депото не е маркирано и не е оградено. Към момента достъпа до депото е ограничен
– осигурена е охрана с цел предотвратяване на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.
За депото има утвърден План за привеждане на депото в съответствие с нормативните
изисквания (Решение № Р-ДО-04-01/27.09.2005 г. на РИОСВ Русе). Няма извършени геоложки,
хидроложки, хидрогеоложки, почвени и други проучвания.
Оценка на заплахите за околната среда
Депото на община Две могили е работило без никакви предпазни мерки или други
технически съоръжения. По-конкретно:
• Липсва долен изолиращ слой и изолираща мембрана;
•

Няма съоръжения за улавяне/третиране на дъждовната вода и инфилтрата;

•

Няма съоръжения за събиране на биогаза;

•

Депото не е оградено, площадката е достъпна от част от съседните имоти, при все, че
достъпа до имота по полския път е ограничен на входа му посредством бариера;

•

Няма персонал, които да охранява/контролира площадката през цялото денонощие, а само
през светлата му част;

•

Не е осъществяван количествен и качествен контрол на постъпващите отпадъци;

•

Няма система за мониторинг на компонентите на околната среда;

•

Депонираните отпадъци периодично са били запръстявани.

Не се усещат миризми на площадката и в околностите.
При извършен оглед на място на площадката не е открит инфилтрат в околностите на депото.
Депото е с равнинен релеф, наподобяващ релефа на околната област. В непосредствена близост до
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обекта няма водоизточници. По данни от община Две могили, вида на почвата в района е глинест,
което спомага за намаляване на риска от замърсяване.
Оценка на риска за съществуващото общинско депо
Оценката на риска на съществуващото общинско депо е извършена през 2010 г., и е отразена
в доклада за ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на регионална система за
управление на отпадъците за регион Борово/Бяла”, общини Бяла, Борово, Две могили и Ценово,
област Русе, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново и община Опака, област Търговище,
за което е постановено Решение по ОВОС №4-2/2011 на МОСВ. На базата на събраната по време на
инвентаризацията на депата информация, същата е въведена и оценена с програмата GEFA. Софтуерът
GEFA-4.0 Bu e Саксонска програма за количествена оценка на риска на депа и стари замърсявания.
В GEFA са заложени поредица от критерии и алгоритми за оценяване опасността от депата. Тези
алгоритми позволяват да се получи число (R) отразяващо комплексната оценка за въздействието на
отпадъците от депата върху защитаваните обекти (подземни води и почви).
Въз основа на получените цифрови стойности от резултатите от оценката се определя и
препоръчителната потребност от действия.
Съгласно приетата методика, в зависимост от стойностите на риска, депата се разделят на
четири категории:
Таблица №1 Категории риск на депата
Категория
Необходимост от действия

Стойности на риска
(R)
От

До

I

Минимален Отпада от проучване
Остава в регистъра без проучване

1
2

2
3

II

Среден

Остава в регистъра, има необходимост
от допълнително проучване
/в дългосрочен период от време следва да
започне изпълнението на планираните
мерки - мониторинг, детайлни проучвания
и според резултатите – евентуално
саниране/

3

6

III

Висок

Необходимост от допълнително
проучване
/в средносрочен период от време следва да
започне изпълнението на планираните
мерки - детайлни проучвания и саниране/

6

8

IV Много
висок

Необходимост от започване на саниране
/в краткосрочен период от време следва да
започне изпълнението на планираните
мерки - детайлни проучвания и саниране/
Източник: ДОВОС, 2010 г.
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Резултатите от получените стойности за макрофакторите и за средния и максималния риск на
депото към различните компоненти на околната среда са отразени в Таблица №2.
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Таблица №2 Риск на депото към различните компоненти на околната среда
Подземни води
No

Община

Местоположение
Po

3

Две
могили

Повърхностни
води - човек

Почви

Гърка

4
(2.0
6.0)

P4

P4

среден

макс.

4.20

8.20

среден
6.2

Повърхностни
води екосистеми

P4
макс.
9.5

P4

среден

макс.

среден

макс.

-

-

-

-

Рекултивацията на нарушени терени обхваща комплекс от инженерни, мелиоративни,
селскостопански, горскостопански и други дейности, изпълнението на които води до възстановяване
на нарушените терени и до подобряване на ландшафта.
Рекултивацията на съществуващото депо за неопасни отпадъци, землище на гр. Две могили,
ще се осъществява съгласно проектната документация (работен инвестиционен проект, който
предстои да бъде разработен) посредством изграждане на горен изолиращ екран (елемент на
техническата рекултивация) и последваща биологична рекултивация.
Горният изолиращ екран се изгражда с цел повърхностно запечатване на депото. Той се
проектира съобразно изчисленият обем натрупани отпадъците и позволява естественото вписване на
депото в съществуващия ландшафт. Определените проектни наклони на билната част, бермите и
откосите не допускат заблатяване и прояви на ерозионни процеси. С горния изолиращ екран се
осигурява:
• защита от проникването на повърхностни води в отпадъчното тяло на депото;
• опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване от отпадъчното тяло;
• удовлетворяване изискванията на нормативната уредба за рекултивация на нарушени терени
и
• удовлетворяване на условията за използване на рекултивирания повърхностен слой на депото
след приключване на неговата експлоатация.
Биологичната рекултивация, като втори етап от рекултивацията на нарушените терени,
включва изпълнението на комплекс от лесотехнически, агрохимически, технологични и
мелиоративни мероприятия – обработване на почвата, брануване, наторяване (минерално торене),
както и засяване на подходящи за условията тревни смески. Биологичната рекултивация се
извършва след приключване на техническата. Предвиждат се и отгледни мероприятия за период от 3
години.
Рекултивацията на съществуващото депо/сметище за неопасни отпадъци в землището на гр.
Две могили ще допринесе за постигане на следните ползи за опазване на околната среда:
• Преустановяване замърсяването на атмосферния въздух (сметищен газ и прахови емисии).
Две от съставките на сметищния газ са парникови газове;
• Преустановяване образуването на инфилтрат и просмукването му в почвата и водите;
• Преустановяване замърсяване на съседни на депото терени и площи с отпадъци;
• Осъществяване на контрол на компонентите на околната среда.
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Инвестиционният проект за рекултивация ще бъде разработен по начин, позволяващ
вписването на терена в околния ландшафт, след приключване на СМР.
Определяне на граници на терена, подлежащ на рекултивация
Съгласно нормативните изисквания, въведени със Закона за опазване на земеделските земи,
комисия, назначена със заповед на кмета на Община Две могили, трябва да извърши оглед на място
на терена, подлежащ на рекултивация (съществуващо общинско депо за битови отпадъци в
землището на гр. Две могили) със задача определяне на граници и размер на терен, който ще се
рекултивира. С протокол от 12.09.2018 г. комисия е определила граници и размер на терена,
подлежащ на рекултивация. Протоколът е утвърден от кмета на Община Две могили.
От геодезичните измервания през м.април 2018 г. е констатирано, че отпадъците се
разпростират извън границите на терена, отреден за сметище, поради което същите следва да се
почистят.
Местоположението на площадката на съществуващото депо за битови отпадъци не е в
съответствие с изискванията на Наредба №7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които
трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и не е
изрично обосновано с подробен устройствен план (ПУП) по отношение на:
- Релефа на местността и посоката и скоростта на ветровете с оглед осигуряване на найблагоприятни условия за разсейване на емисиите на вредни или интензивно миришещи вещества;
- Площадката, върху която са се извършвали дейности по третиране на отпадъците, при
които се отделят прах, вредни или интензивно миришещи вещества в атмосферния въздух, е
разположена в подветрената страна спрямо жилищните зони, другите обекти, подлежащи на здравна
защита, и съседните предприятия, като се отчитат посоката и скоростта на преобладаващите
ветрове;
- не е изграден лесозащитен пояс.
Отделяне на биогаз
На територията на съществуващото депо за битови отпадъци в землището на гр. Две могили
по време на експлоатация му не са изграждани вертикални газоотвеждащи кладенци. Изграждането
им би трябвало да започне след полагане на първия пласт отпадъци по дъното на депото и да
продължи през целия му жизнен цикъл, при депониране на отпадъци, успоредно с експлоатацията
му. Газоотвеждащите кладенци имат за цел отвеждане на получения при анаеробното разграждане
на съдържащи биоразградима фракция отпадъци биогаз (сметищен газ). Броят и местоположението
на кладенците се определя от нормативните изисквания на Наредба №6 от 27 август 2013 г. за
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, която изисква разстоянието между
тях да е 50 – 100 метра.
Съгласно Правила 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 осигуряване на
финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на
регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването
на общински депа за битови отпадъци, за депа за битови отпадъци, на които са натрупани над 100
хил. м3 отпадъци е задължителна инсталация за изгаряне във факел на уловените от системата
газови емисии от депото. В останалите случай, при наличие на депонирани биоразградими
отпадъци, се изграждат само газоотвеждащи кладенци.
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Б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни
предложения;
Поземлен имот 20184.60.381, землище на гр. Две могили, м. „Пръчкалъка”, е публична
общинска собственост, с начин на трайно ползване (НТП) съгласно Наредба №7 от 22 декември
2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони (Обн. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2004 г., посл.изм. ДВ. бр.21 от 1 Март 2013 г.) „Депо за битови
отпадъци (сметище)”, площ 101 841 кв.м., Заповед за одобрение на КККР № РД-18-5/19.01.2010
г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Направена справка в публичния регистър за провеждане на процедури по ОВОС и ЕО,
наличен на интернет-страницата на МОСВ, за землището на гр. Две могили, установи следните
инвестиционни предложения, за които са приключени процедури по ОВОС.
Таблица №3 Инвестиционни предложения, с местоположение землище на гр. Две могили, за които са
проведени процедури по ОВОС (приключили и текущи)
№ на
досие

Входящ
номер

Наименование на плана/програмата

Възложител

РУ-ОВОС-702006

АО 1760

Площадка за изкупуване и временно съхранение на ОЧЦМ

Винц ЕООД

РУ-ОВОС-692007

АО 2081/04.04.2007г.

Изграждане на център за настаняване и дневен център за
рехабилитация на деца с увреждания

Бализ - София

РУ-ОВОС-412004

3573

Разширение на гробищен парк в град Две Могили

Община Две
могили

РУ-ОВОС101-2017

АО 3837

Изграждане на тръбен кладенец

ЙОРДАН
ЙОРДАНОВ-ЯЙЦА
И ПТИЦИ ЕООД

РУ-ОВОС-512017

АО 2268

Промяна предназначението на съществуваща кланица и
транжорна във ферма за отглеждане на 150 бр. дребен рогат
добитък

Д. Димитров

РУ-ОВОС-322017

АО 1344

Изграждане на станция за захравнане с компресиран
природен газ и площадков газопровод

Великови ООД

РУ-ОВОС-892015

АО 4172

Изграждане на пътна връзка за велосипеден транспорт
между населените места от гр. Русе до с. Пепелина

Природен парк
Русенски Лом

РУ-ОВОС-612013

АО 3636

Обособяване на площадка за дейности с отпадъци - ОЧЦМ,
метални опаковки и акумулатори

Бон фер ЕООД

РУ-ОВОС116-2012

АО 5688

Изграждане на електрическа централа, използваща биомаса и
сондажен тръбен кладенец за доставка на вода за
технологичните процеси

Биоплан България
ООД

РУ-ОВОС116-2010

АО 5427

Изграждане на ботаническа градина, зоокът и увеселителен
атракцион

Община Две
могили

РУ-ОВОС111-2010

АО 5272

Газификация на Две Могили

Овергаз Север ЕАД

РУ-ОВОС-862010

АО 4331

Изграждане на тематичен ваканционен младежки парк за
спорт и отдих в община Две могили

Община Две
могили

РУ-ОВОС-832009

АО 3626

Изграждане на спортна зала

Община Две
могили

РУ-ОВОС-782009

АО 3625

Разширение на съществуващ гробищен парк в град Две
могили

Община Две
могили

РУ-ОВОС-302009

АО 859

Изграждане на канализационна мрежа и градска
пречиствателна станция за отпадъчни води - Две могили с
капацитет 5 700 еквивалент жители

Община Две
могили

Приложима
процедура
Подлежи на
процедура по
преценяване
Подлежи на
процедура по
преценяване
Подлежи на
процедура по
преценяване
Подлежи на
процедура по
преценяване
Подлежи на
процедура по
преценяване
Подлежи на
процедура по
преценяване
Подлежи на
процедура по
преценяване
Подлежи на
процедура по
преценяване
Подлежи на
процедура по
преценяване
Подлежи на
процедура по
преценяване
Подлежи на
процедура по
преценяване
Подлежи на
процедура по
преценяване
Подлежи на
процедура по
преценяване
Подлежи на
процедура по
преценяване
Подлежи на
процедура по
преценяване

Статус
Приключила с
решение № РУ-59ПР/2006
Приключила с
решение № РУ-78ПР/2007
Приключила с
решение № РУ-09ПР/2005
Текуща на Етап
Уведомяване
Текуща на Етап
Уведомяване
Приключила с
решение № РУ-63ПР/2017
Текуща на Етап
Уведомяване
Приключила с
решение № РУ-66ПР/2013
Приключила с
решение № РУ-17ПР/2013
Приключила с
решение № РУ-34ПР/2011
Приключила с
решение № РУ-5ПР/2011
Текуща на Етап
Уведомяване
Приключила с
решение № РУ-100ПР/2009
Приключила с
решение № РУ-101ПР/2009
Приключила с
решение № РУ-20ПР/2009

http://registers.moew.government.bg/ovos/?ekDistrictId=18&ekMunicipalityId=67&ekSettlementId=1339
Всички изброени по-горе ИП, за които компетентния орган РИОСВ – Русе се е произнесъл с
ИАА (решения по преценка необходимостта от ОВОС и/или решения по ОВОС) и за които има
приключила процедура по реда на ЗООС (посочени в таблица №3 по-горе), не са разположени в
близост до ПИ 20184.60.381. Предвид гореизложеното, не се очаква кумулиране на въздействия по
компоненти и фактори на ОС вследствие реализирането на инвестиционното предложение.
Инвестиционни предложения, с местоположение землище на град Две могили, обхват –
общински – за които са проведени процедури по ЕО, не са налични в публичния регистър на МОСВ.
6

http://registers.moew.government.bg/eo/?territorialScopeTypeId=4004&ekDistrictId=18&ekMunicipalityId
=67
В близост до ПИ 20184.60.381 не се развиват производствени дейности.
В) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните
недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;
По време на извършване на СМР по рекултивация на депото ще се използват вода, пясък,
баластра, трошен камък.
Вода след рекултивацията на депото не е необходима.
ИП не е свързано с необходимост от отнемане на хумусен пласт – теренът е нарушен. Пръст
и хумусни материали ще са необходими при изпълнението на горния изолиращ екран на депото
(фаза – техническа рекултивация), като вида, количеството им и др. ще се определи при изготвянето
на работния инвестиционен проект.
ИП не е свързано с експлоатация на земните недра – водовземане от подземни води, добив на
полезни изкопаеми и др.
ИП не е свръзано с процеси, които увреждат почвите, а именно: ерозия; вкисляване;
засоляване; уплътняване; намаляване на почвеното органично вещество; замърсяване; запечатване;
свлачища. Реализирането на ИП ще допринесе за подобряване на качеството на компонентите на
околната среда като ограничи възможността от разпространение на инфилтратни води в почвите и
повърхностните води.
ИП не е свръзано с дейности, посочени в чл.13 от Закона за почвите, които могат да доведат
до процесите, описани по-горе, водещи до увреждане на почвите, а именно:
унищожаване на изградени противоерозионни и хидромелиоративни съоръжения в случаите,
когато това води до увреждане на почвите;
унищожаване на изградени противосвлачищни и укрепителни съоръжения;
прилагане на земеделски практики, водещи до засоляване, вкисляване и замърсяване на
почвите с вредни вещества;
прилагане на технологии за обработка на почвите, които водят до ерозия, уплътняване и
нарушаване структурата на почвите;
унищожаване или нарушаване целостта на защитни горски пояси;
напояване със замърсени води, които съдържат вредни вещества над допустимите норми;
внасяне в почвите на утайки от пречиствателни станции от отпадъчни води, които не
отговарят на изискванията на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от
пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието;
внасяне в почвите на торове, компост и други подобрители, на биологично активни вещества
и хранителни субстрати, които не отговарят на условията, определени в Закона за защита на
растенията;
употреба на продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията
на Наредбата за разрешаване на продукти за растителна защита;
извършване на производствени дейности, водещи до засоляване, вкисляване и замърсяване
на почвите с вредни вещества;
изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане, изоставяне и нерегламентирано
изхвърляне на отпадъци върху почвена повърхност, включително на селскостопански
отпадъци, извън обхвата на Закона за управление на отпадъците – това ще бъде елиминирано
след изпълнение на СМР;
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изгаряне на стърнища и други растителни остатъци върху почвената повърхност.
Г) генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;
Отпадъци
По време на изпълнение на СМР по рекултивация на съществуващото депо ще се образуват
основно битови отпадъци – от дейността на работниците, наети по време на строителството.
Производствени и опасни отпадъци ще се образуват от дейността на строителната и транспортната
техника, които ще работят на терена, както и от ППС, транспортиращи строителни материали.
Горепосочените отпадъци няма да бъдат разглеждани, т.като обслужването на техниката и
оборудването ще е задължение на собственика му – изпълнител на ОП за СМР.
При СМР по рекултивация на депото ще се образуват строителни отпадъци.
Отпадъците, които ще се генерират при изпълнение на СМР, съгласно Наредба №2 за
класификация на отпадъците, вероятно ще включват:
17 01 01 Бетон;
17 02 03 Пластмаса;
17 04 07 Смеси от метали;
17 09 04 Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01,
17 09 02 и 17 09 03.
Всички посочени по-горе отпадъци не са класифицирани като опасни.
Видът и количеството на строителните отпадъци ще се определи в част План за управление
на строителни отпадъци на работния инвестиционен проект.
Приемането и предаването на строителните отпадъци ще се осъществява въз основа на
писмен договор с лица, притежаващи съответни документи за дейности, за съответния код отпадък
– изискване на чл.8 ЗУО. Строителните отпадъци ще се събират и съхраняват селективно, като
приоритетно се предават за оползотворяване вместо за обезвреждане.
Битовите отпадъци, генерирани от дейността на работещите на територията на площадката,
ще се събират и транспортират до територията на съответното работещо към момента регионално
съоръжение за третиране на отпадъци (към днешна дата РДНО – Борово/Бяла не е въведено в
експлоатация).
Отпадъчни води, които ще се формират от реализиране на ИП
Битово-фекални води: В резултат от жизнената дейност на персонала – ще се използват
химически тоалетни.
•

Производствени отпадъчни води – не се формират*.

*Процесите на биодеградация са свързани с отделянето на вода. Независимо от факта, че
депото е с преустановена експлоатация от 1 година, както и че след приключване на
рекултивационните дейности достъпа на атмосферни води до отпадъчното тяло ще бъде ограничен,
то отделяне на инфилтрат в някакво количество ще продължи и след рекултивацията на депото.
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;
По смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда:

8

•

„Дискомфорт” са раздразнението и неудобствата, създавани от факторите на околната среда,
определени посредством проучвания в тази област (т.30а от ДР на ЗООС);

„Замърсяване на околната среда” е промяната на качествата й вследствие на възникване и
привнасяне на физически, химически или биологически фактори от естествен или
антропогенен източник в страната или извън нея, независимо дали се превишават
действащите в страната норми (т.5 от ДР на ЗООС).
Реализирането на ИП не е свързано със замърсяване на компонентите на околната среда –
емитиране на замърсители в производствени отпадъчни води (такива липсват), замърсяване и/или
увреждане на почвата, земни недра, ландшафт, биологичното разнообразие и неговите елементи.
•

Част от дейностите за рекултивация на съществуващото депо за битови отпадъци (изкоп на
отпадъци, транспорт на отпадъци и предепонирането им, транспорт на земни маси и др.) са свързани
с увеличаване на нивото на шума и запрашеността на атмосферния въздух. Последните могат да
доведат до поява на дискомфорт у работещите, които са пряко ангажирани и боравят с отпадъци.
Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния
слой, са нивата на: суспендирани частици; фини прахови частици; серен диоксид; азотен диоксиди
или азотни оксиди; въглероден оксид; озон; олово (аерозол); бензен; полициклични ароматни
въглеводороди; тежки метали – кадмий, никел и живак.
Влошаване качеството на атмосферния въздух в резултат на рекултивационните дейности
може да се прояви в:
• увеличаване на запрашеността вследствие изкопно-насипни дейности с отпадъци;
o при разтоварването на отпадъците (за предепониране) и насипните материали;
o при транспортирането и разтоварването на строителни материали, особено в райони
без настилка и/или такива, които не са добре почистени,
• поява на интензивномиришещи вещества при:
o дейности по разкопаване на вече депонирани отпадъци;
o боравене с отпадъци с неприятна миризма (например отпадъци от почистване на
канализационни шахти и др.);
o емисии на газ от депото в следствие анаеробното разграждане на отпадъците.
• влошаване качеството на въздуха от отработили газове на автомобилите (азотни оксиди,
серни оксиди и въглеводороди);
• запалване или самозапалване на отпадъците.
Запалване и самозапалване на отпадъци
При анаеробното разграждане на биоразградими компоненти, съдържащи се в отпадъците, се
отделя сметищен газ, състоящ се основно от метан, въглероден диоксид, сероводород, амоняк,
меркаптани и др. Метанът е запалим газ, който при смесване с въздуха (особено в затворени
помещения) образува взривоопасни смеси. Предвид горното при дейности по рекултивация на депа
е абсолютно забранено паленето на огън, тютюнопушенето и др., които могат да създадат рискове
от запалване на отпадъците. Отпадъците в депото са в значителни количества (около 60 506 м3), а
депонирането на биоразградими отпадъци е продължило до м.декември 2017 г., т.е. отделянето на
сметищен газ е в количествo (изразено като дебит) и концентрации, изискващи повишено внимание
и задължителното ползване на лични предпазни средства.
Предвид значителната отдалеченост на обекта (депото) от гр. Две могили (1 км от
регулационните граници на града) вероятността от дискомфорт в населението по време на
извършване на дейностите по техническата рекултивация на депото е минимална, дори при наличие
на неблагоприятни метеорологични условия (вятър със съответна посока към населеното място).
Дискомфорт може да се прояви за лицата, които пряко участват в рекултивационните дейности.
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Дискомфорт у населението в най-близко отстоящите сгради няма да се наблюдава –
граничните стойности на показателите на шум от работа на оборудването ще са в допустимите
норми.
Е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;
ИП (рекултивация на съществуващо депо) не попада в обхвата на чл.103 от Глава седма на
Закона за опазване на околната среда и не се класифицира като предприятие и/или съоръжение с
висок и/или нисък рисков потенциал. На територията на площадката няма да се съхраняват опасни
вещества (в т.число опасни отпадъци) по приложение №3 ЗООС.
В следствие реализирането на ИП не може да възникне „голяма авария” (голяма емисия,
пожар или експлозия, в резултат на неконтролируеми събития в хода на операциите на всяко
предприятие или съоръжение в обхвата на глава седма, раздел I ЗООС, и която води до сериозна
опасност за човешкото здраве и/или за околната среда).
Инциденти могат да възникнат по време на строителството, в следствие на аварийни
ситуации.
Аварийните ситуации са както следва:
•

Природни бедствия

За осигуряване на бърза и компетентна намеса от страна на персонала на дружеството, което
ще изпълнява СМР, трябва да се предвидят:
o Поставяне на видно място на инструкциите за безопасност на площадката, на която ще се
извършва строителството;
o Задължително обучение на персонала по отношение на дейностите и рисковете от инциденти
и периодично повишаване квалификацията на същия.
Възможни аварийни ситуации
•

Разливи

При разлив на масло/емулсия от МПС / повредено оборудване ще се използват сорбенти за
ограничаване замърсяването на околната среда.
Замърсяването се отстранява от персонала на дружеството, притежаващ необходимата
квалификация за това.
•

Пожар

Предвид характера на ИП – отделяне на сметищен газ, който е запалим, както и
потенциалното наличие на горими отпадъци на територията на площадката (депонирани в периода
на експлоатация на депото), ще бъде е забранено паленето на огън.
При пожар на площадката ще се използва пясък, следва да бъдат налични и пожарогасители,
необходими за овладяване на спонтанно възникнал пожар. Отговорникът на изпълнение на СМР по
рекултивация на депото ще следи за склада с тези материали.
При невъзможност за справяне със ситуацията отговорникът на площадката уведомява
управителя на дружеството, РС ПБЗН и РИОСВ – Русе.
Въздействия върху земите и почвите при аварийни ситуации
При аварии – експлозии, наводнения или пожар, са възможни замърсявания на почвите.
Експлозиите могат да предизвикат най-вероятните аварийни ситуации, макар и с не такава мощност,
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както при промишлени обекти с наличие на взривни вещества. Те могат да възникнат при събиране
на по-големи количества газове и смесването на метана с въздуха, но вероятноста от такъв инцидент
е минимална.
Засегнатата територия от пожар ще зависи от силата на разпространението на емисиите,
метеорологичните условия (посока и скорост на вятъра) и скоростта на овладяването на ситуацията.
Евентуалното замърсяване на земите и почвите ще бъде към откритата селскостопанска площ.
Ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на
жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.
По смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето (Обн. ДВ. Бр.70 от 10
Август 2004г., изм. И доп. ДВ. Бр.102 от 22 Декември 2017г.) „Факторите на жизнената среда” са:
а) води, предназначени за питейно-битови нужди;
б) води, предназначени за къпане;
в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за
хигиенни нужди;
г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;
д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;
е) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните
територии;
ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;
з) курортни ресурси;
и) въздух.
По-долу са разгледани потенциалните неблагоприятни въздействия върху факторите на жизнената
среда и рисковете за човешкото здраве.
А) води, предназначени за питейно-битови нужди;
Дейността по рекултивация на съществуващото депо не е свързана с:
формиране на производствени отпадъчни води (такива ще продължат да се отделят за
определен период от време, в незначителни количества, със затихващи функции и след
повърхностното запечатване на депото);
съхраняване на химични вещества и смеси;
съхраняване на опасни отпадъци,
които да създават предпоставки за разливи, замърсяване на почвите, повърхностните и подземните
води.
В близост до съществуващата площадка не са учредени СОЗ за питейно-битово
водоснабдяване и за минерални води.
Извод: Неблагоприятно въздействие върху фактор на жизнената среда „води, предназначени за
питейно-битови цели” няма, поради което не съществува и риск за човешкото здраве.
Б) води, предназначени за къпане;
По смисъла на Наредба № 11 от 25 февруари 2002 г. за качеството на водите за къпане,
издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите
(Обн. ДВ. Бр.25 от 8 Март 2002г., изм. ДВ. Бр.53 от 10 Юни 2008г.) „Води за къпане” са всички
пресни течащи или стоящи води, или части от тях, както и морските води, където:
а) къпането е разрешено от компетентните органи, или
б) къпането не е изрично забранено и традиционно се практикува от голям брой къпещи се.
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Министерството на здравеопазването изготвя и поддържа национален регистър за всички
обекти за къпане в Република България. По данни на МЗ, раздел Води за къпане,
http://www.mh.government.bg/bg/administrativni-uslugi/registri/, на територията на област Русе няма
води за къпане, които да подлежат на контрол от страна на регионалните органи на МЗ.
По данни на Bulgarian bathing water quality in 2016, May 2017, наличен на интернет
страницата на Европейската агенция по околна среда https://www.eea.europa.eu/themes/water/statusand-monitoring/state-of-bathing-water/country-reports-2016-bathing-season/bulgaria-2016-bathing-waterreport/view, през 2016 г. в България са взети проби от 94 места, 90 от който по крайбрежието и 4 –
във вътрешността на страната. На територията на община Две могили не е изследвано качество на
вода, предназначена за къпане.
ИП не е свързано с въздействие върху води, предназначени за къпане.
Извод: Неблагоприятно въздействие върху фактор на жизнената среда „води, предназначени за
къпане” няма, поради което не съществува и риск за човешкото здраве.
В) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за
хигиенни нужди;
На интернет страницата на Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район” с
център Плевен са налични два регистъра за водовземни съоръжения за минерални води:
Регистър на водовземните съоръжения за минерални води на територията на БДДР Плевен
(към 01.01.2018 г.);
Регистър на съоръженията за водовземане от минерална вода, предоставени на общините за
стопанисване.
http://www.bd-dunav.org/content/registri/saorajeniia-za-mineralna-voda/
В двата посочени по-горе регистъра няма съоръжения за минерални води (без значение кой
ги стопанисва) на територията на община Две могили, и в частност в землището на град Две могили.
От направена справка в Регистър на санитарно-охранителните зони определени в
съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. (актуален към м. ноември 2017 г.),
наличен на интернет страницата на БДУВДР Плевен е видно, че на територията на община Две
могили има три учредени СОЗ – СОЗ-133/05.06.07, СОЗ-183/08.09.08 и СОЗ-219/14.04.09, засягащи
землища на населените места Каран Върбовка, Чилнов и Бъзовец. Учредени СОЗ на територията на
землище гр. Две могили няма.
Правната норма на чл. 37 от ЗУО постановява, че не се допуска разполагане на площадки за
третиране на отпадъци на територията на пояс I на санитарно-охранителни зони на водоизточниците
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
Площадката на депото, подлежащо на рекултивация, не попада в обхвата на пояс I или пояс II
на санитарно-охранителни зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди. Изискването е спазено.
Извод: Неблагоприятно въздействие върху фактор на жизнената среда „минерални води,
предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди”
няма, поради което не съществува и риск за човешкото здраве.
Г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;
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Показателите за шум и граничните стойности в Р България са регламентирани с Наредба №6
от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт
през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в
околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните
ефекти от шума върху здравето на населението (Обн. ДВ. Бр.58 от 18 Юли 2006 г.), издадена от
Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите.
Показателите за шум са физични величини, чрез които се определя шума в околната среда,
като се отчитат границите и степента на дискомфорт на хората, изложени на шум, в зависимост от
характера на шума, времето на денонощието, предназначението на помещенията за обитаване,
характера на териториите и зоните в и извън урбанизираните територии.
За различните периоди от денонощието са определени следните показателите за шум –
дневно Lден, вечерно Lвечер, нощно Lнощ и денонощно L24 ниво на шума.
От своя страна периодите на денонощието са разделени на:
- дневен период – от 7 до 19 ч. (с продължителност 12 часа);
- вечерен период – от 19 до 23 ч. (с продължителност 4 часа);
- нощен период – от 23 до 7 ч. (с продължителност 8 часа).
Граничните стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в
урбанизираните територии и извън тях са дадени в Таблица №2 от Приложение №2 към чл. 5 от
Наредба №6/2006, която е дадена по долу.
Таблица №4 Гранични стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в
урбанизираните територии и извън тях
Еквивалентно ниво на шума в dB(A)
Територии и устройствени зони в
№ урбанизираните територии и извън тях
Lден
Lвечер
Lнощ
L24
1 Жилищни зони и територии
55
50
45
55
2 Централни градски части
60
55
50
60
3 Територии, подложени на въздействието на
60
55
50
60
интензивен автомобилен трафик
4 Територии, подложени на въздействието на релсов
65
60
55
65
железопътен и транспорт
5 Територии, подложени на въздействието на
65
65
55
66
авиационен шум
6 Производствено-складови територии и зони
70
70
70
76
7 Зони за обществен и индивидуален отдих
45
40
35
45
8 Зони за лечебни заведения и санаториуми
45
35
35
44
9 Зони за научно изследователска дейност
45
40
35
45
10 Тихи зони извън агломерациите
40
35
35
42
Допълнително за целите на генериране на т. Нар. „конфликтни карти” се използва изчисления
индекс на специфични гранични стойности на L24 – по следната формула:
L 2 4 = 10lQl(12*10UeH/1G +4МО’:Ьвечер+5)/10 + 0,1О(1_нощ+Ю )/10у24]

Съществуващата депо се намира извън регулационните граници на населеното място (град
Две могили). В непоследствена близост до имота не се развива производствена дейност, липсват
източнци на шум.
Най-близките обекти, подлежащи на здравна защита (жилищни сгради, лечебни заведения,
училища, детски градини и ясли, висши учебни заведения, спортни обекти, обекти за временно
настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, къмпинги, хижи и
др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане, паркове и градини за
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отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и обекти за производство на
храни) са жилищни сгради от град Две могили – отстоят на около 1000 метра в посока североизток
от площадката.
Извод: Неблагоприятно въздействие върху фактор на жизнената среда „шум и вибрации в жилищни,
обществени сгради и УТ” няма, поради което не съществува и риск за човешкото здраве.
Д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;
Характерът на ИП не попада в обхвата на обекти с източници на йонизиращи лъчения (алфаи бета-частиците, гама-лъчите, електроните, позитроните, протоните, рентгеновите лъчи,
неутроните, тежките йони и др. естествени и изкуствени радиоактивни източници).
Извод: Неблагоприятно въздействие върху фактор на жизнената среда „йонизиращи лъчения в
жилищните, производствените и обществените сгради” няма, поради което не съществува и риск за
човешкото здраве.
Е) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните
територии;
Характерът на ИП не попада в обхвата на обекти с източници на нейонизиращи лъчения
(съоръжения, проектирани за предаване на радиосигнали – базови станции на мобилните оператори
и радиопредавателни кули).
Извод: Неблагоприятно въздействие върху фактор на жизнената среда „нейонизиращи лъчения в
жилищните, производствените, обществените сгради и УТ” няма, поради което не съществува и
риск за човешкото здраве.
Ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;
Рекултивацията на съществуващото депо за битови отпадъци не попада в обхвата на
понятието „Обекти с обществено предназначение”, към които се причисляват:
а) детски ясли и градини, училища и висши училища, общежития;
б) лечебни и здравни заведения;
в) увеселителни паркове и спортни обекти – стадиони и спортни зали;
г) театри, киносалони, концертни зали;
д) железопътни гари, летища, пристанища, автогари и паркинги;
е) административни и обществени сгради, в т.ч. търговски центрове и супермаркети.
По смисъла на Наредба № 4 от 14 октомври 2002 г. за защита на работещите от рискове,
свързани с експозиция на биологични агенти при работа (Обн. ДВ. Бр.105 от 8 Ноември 2002г.)
„биологични агенти” са микроорганизми, вкл. онези, които са генетично модифицирани, клетъчни
култури и човешки ендопаразити, които могат да провокират инфекция, алергия или токсичност.
Работата, свързана с третиране на отпадъци, е посочена като дейност, при която е възможен
контакт с биологични агенти (Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2 от Наредба №4/2002 г.). Тук основно
се има предвид третирането с отпадъци, които са определени като „инфекциозни” (съдържащи
жизнеспособни микроорганизми или техни токсини, които са известни, или за които има основание
да се счита, че причиняват болести при хората или при други живи организми), „мутагенни”
(отпадъци, които могат да причинят мутация, т.е. постоянна промяна в количеството или
структурата на генетичния материал в дадена клетка) и в по-малка степен „сензибилизиращи”
(отпадъци, съдържащи едно или повече вещества, за които е известно, че причиняват
сенсибилизиращо въздействие върху кожата или дихателните органи).
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Предвид факта, че в миналото контролът по отношение на вида на постъпващите отпадъци не
е бил толкова строг, както е сега, както и предвид факта, че депото не се охранява през цялата част
на денонощието, то е възможно на територията на площадката на депото да са налични отпадъци,
които не са предвидени за обезвреждане на депа от този клас (неопасни). Предвид горното се
изисква повишено внимание от страна на работещите на обекта.
Дейностите по изпълнение на СМР на депото е възможно да предизвикат риск за човешкото
здраве – само на работниците, чията работа е пряко свързана с боравене с отпадъци (разкопаване,
предепониране, уплътняване и др.) и които не използват лични предпазни средства, при наличие на
подобен вид отпадъци. Оценката на риска следва да включва:
• информация за заболяванията, които могат да се проявят в работещите вследствие на
работата им;
• възможни алергични реакции и/или токсични въздействия като резултат от работата на
работещите;
• препоръки за задължително използване на лични предпазни средства при боравене с
отпадъци.
Оценката на риска и ползването на средства за индивидуална защита са превантивни и
задължителни мерки, спазването на които елиминира рисковете за здравето на работещите.
Извод: Неблагоприятно въздействие върху фактор на жизнената среда „химични фактори и
биологични агенти, в обекти с обществена предназначение” липсва.
З) курортни ресурси;
Неблагоприятно въздействие върху фактор на жизнената среда „курортни ресурси” няма,
поради което не съществува и риск за човешкото здраве.
2.

Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности
по време на строителството;
Инвестиционното предложение ще се реализира в община Две могили, землище на град Две
могили, местност „Пръчкалъка” поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20184.60.381.
Собственик на ПИ с идентификатор 20184.60.381 е Община Две могили.
Не са необходими площи за временни дейности извън рамките на имота по време на
строителството, тъй като СМР ще се реализират в границите на имота, като единствените видове
работи, които ще се извършат извън границите му са отстраняване на отпадъците от съседните
терени – геодезичното заснемане на депото от м.април 2018 г. показва, че отпадъците са засегнали в
минимална степен и частни имоти в съседство.
3.

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

Инвестиционното предложение (ИП) е предвидено да се реализира в ПИ 20184.60.381,
землище на град Две могили, община Две могили.
През април 2018 г. е извършено геодезическо заснемане на депото в землището на град Две
могили, местност Пръчкалъка, ПИ с идентификатор 20184.60.381 с обща площ 101,841 дка. Въз
основа на геодезичното заснемане е определена засегнатата с отпадъци площ – около 19 000 м2
(18 942 м2) и обем на отпадъците – 60 506 м3. Засегнати са и части от съседни имоти, и същите ще
бъдат почистени при извършване на рекултивационните дейности.
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Дейностите по изпълнение на строителните и монтажни работи по рекултивация на депото за
битови отпадъци в землището на гр. Две могили включват условно следните периоди / етапи:
 Подготовка на площадката и временно строителство (подготвителен етап);
 Етап на извършване на строителните и монтажните работи;
 Приемане на извършените техническа и биологична рекултивации;
 Отстраняване на дефекти;
 Поддържане на биологична рекултивация;
 Извършване на мониториг.
Опасни вещества от приложение №3 към ЗООС – няма да се използват при изпълнение на
СМР и няма да се съхраняват на територията на площадката.
4.

Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Инвестиционното предложение не изисква изграждане на нова или промяна на съществуваща
инфраструктура – до имота има съществуващ полски път.
5.

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

Законови изисквания, регламентиращи рекултивация на депа за отпадъци
Законовите изисквания, свързани с извършване на дейности по рекултивация на депа за
отпадъци са регламентирани основно в три закона (и съответните подзаконови нормативни актове
към тях – наредби, както и в правилници, указания и др.), както следва:
- Закон за устройство на територията;
- Закон за управление на отпадъците;
- Закон за опазване на земеделските земи.
Съгласно чл.137, ал.1, т.2, буква „г” от Закона за устройство на територията закриване на
депа за отпадъци, чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран се явява строеж втора
категория. Предвид горното за проектната документация следва да се изготви доклад за оценка
съответствието й преди да бъде одобрен проекта и да бъде издадено разрешение за строеж от
главния архитект на Община Две могили. Етапите на изпълнение на строителните и монтажните
работи ще бъдат съобразно изискванията на Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството, а обектът подлежи на въвеждане в експлоатация въз основа на
разрешение за ползване, издадено от Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).
Законът за управление на отпадъците и Наредба №6/27.08.2013 г. за условията и
изискванията за изграждането и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци също определят ред, по който се приемат
рекултивираните площи – съгласно чл.42, ал.2 от горепосочената наредба „Депото или участък или
клетка от него се считат за закрити единствено след писмено потвърждение от компетентния орган
до оператора въз основа на извършена проверка на място и оценка на изпълнението на плана за
закриване на депото...”.
Депата за отпадъци са обекти, подлежащи на рекултивация, съгласно друг нормативен акт –
Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ – изискване на чл.11, ал.1) и Наредба №26 за
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рекултивация на нарушени терени, поддържане на слабопродуктивни земи, отнемане и
оползотворяване на хумусния пласт (чл.2, ал.1 от наредбата).
Съгласно чл.11, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи на рекултивация
подлежат: сгуроотвали, хвостохранилища, сметища и други депа за отпадъци. Рекултивацията се
извършва въз основа на предварително изготвен, съгласуван и одобрен проект, който е неразделна
част от проекта за изграждането на обекта. Съгласуването на проекта за рекултивация се извършва
от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице, а когато с
проекта се предвижда рекултивация на земя за земеделски нужди и/или за рекултивиране на
нарушени терени в горски територии – и от министъра на земеделието и храните.
За депото за битови отпадъци на територията на община Две могили предстои да бъде
изготвен работен инвестиционен проект и доклад за оценка съответствието на проектната
документация, след което да се издаде разрешение за строеж от главния архитект на Община Две
могили.
Съгласно разпоредбите на Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, поддържане
на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворява на хумусния пласт „Рекултивацията на
нарушени терени обхваща комплекс от инженерни, мелиоративни, селскостопански,
горскостопански и други дейности, изпълнението на които води до възстановяване на нарушените
терени и до подобряване на ландшафта. С рекултивацията се възстановява годността на земята за
земеделско или горскостопанско ползване. При невъзможност се създава друг вид ползване, като се
оформя подходящ ландшафт.”.
В Наредба №26 и в Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи
(ППЗОЗЗ) са разписани правилата и етапите, по които се осъществяват рекултивационните
дейности.
Когато възникне необходимост за рекултивация на нарушен терен, се отправя искане за
назначаване на комисия за определяне на размера и границите на терена. Когато предлаганата за
рекултивация земя е общинска собственост, собственост на физическо или юридическо лице и
когато рекултивацията ще се извършва със средства от общинския бюджет комисията се назначава
от кмета на общината.
Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Две могили, през юни 2018 г. е
извършила оглед на място на теренът, подлежащ на рекултивация (депо за битови отпадъци в
землището на гр. Две могили) със задача определяне на граници и размер на терена, който ще се
рекултивира. Комисията е изготвила протокол, одобрен от Кмета на Община Две могили.
Издаването на разрешението за ползване е предшествано от съставяне на акт Образец 15 и
последващия го акт Образец 16.
Преди съставянето на акт Образец 15 кмета на Община Две могили издава заповед за приемане
на извършената техническа рекултивация, в състава на която присъства и представител на лицето,
извършило техническата рекултивация. Съставя се протокол, подписан от членовете на комисията за
приемане на техническата рекултивация, който се одобрява от кмета на Община Две могили.
Организация в етапа на въвеждане в експлоатация
Извършената техническа рекултивация се приема от комисия, която се назначава от кмета на
общината – когато рекултивираният терен е общинска собственост или е собственост на физически
или юридически лица (чл. 23, ал.1, т.1 от ППЗОЗЗ). Съставът на комисията за приемане на
техническата рекултивация е същият, както комисията определила границите и размера на терена,
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подлежащ на рекултивация, като в състава й се включва и представител на изпълнителя на
техническата рекултивация.
След приемане на техническата рекултивация и одобряване на протокола от кмета на
Община Две могили се съставя акт Образец 15 (на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ). Акт Образец 15 се
подписва от възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето,
упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица към него,
упражнили строителен надзор по съответните части. Този акт е основание за съставяне на
окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С този акт се извършва
предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя.
Комисия, назначена със заповед от кмета на Община Две могили (на снование чл. 23, ал.1, т.1
от ППЗОЗЗ) ще приеме биологичната рекултивация, като преди приемането на биологичната
рекултивация се представя одобрен протокол от приетата техническа такава за обекта.
Съгласно правната норма на чл.178, ал.3, т.2 от ЗУТ строежите не се въвеждат в
експлоатация, когато не е реализирано озеленяване по одобрения проект.
Биологичната рекултивация по закриване и рекултивация на съществуващото депо за битови
отпадъци на територията на община Две могили ще се осъществяват за период (най-често – три
години), съобразно периодичността предвидена в проекта.
Приемане на изпълнената биологична рекултивация се извършва от комисията, приела
техническата рекултивация.
Образец 16 за установяване годността за ползване на строежа се съставя след приемане на
биологичната рекултивация (изпълнението на предвидените дейности по отношение на
биологичната рекултивация).
Протокол за установяване годността за ползване на строежа (Протокол Образец 16) се
съставя от определените лица – от началника на Дирекцията за национален строителен контрол
(ДНСК) или от упълномощено от него лице със заповедта за назначаване на Държавна приемателна
комисия по реда на Наредба №2 от 2003 г. за разрешаване ползването на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти.
Началникът на ДНСК или упълномощено от него лице в срок до 5 работни дни от
представянето на Протокол Образец 16 на Държавната приемателна комисия издава разрешение за
ползване (или отказва издаване на разрешение за ползване на строежа с мотивиран писмен отказ).
Етапите на приемане на рекултивираните площи на депото за битови отпадъци в землището
на гр. Две могили, от момента на приключване изпълнението на техническата рекултивация, ще се
извършват в следната последователност:
1. Издава се заповед на кмета на Община Две могили за назначаване на комисия, която да
приеме техническата рекултивация.
2. Изготвя се протокол за приемане на техническата рекултивация, който се подписва от
членовете на комисията и се одобрява от кмета на Община Две могили.
3. Съставя се Акт Образец №15 по реда на ЗУТ и Наредба №3 за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството.
4. Приемане на изпълнената биологична рекултивация – Комисия, определена със заповед на
кмета приема изпълнената биологична рекултивация. Изготвя се протокол, същия се подписва от
членовете на комисията и се одобрява от кмета на Община Две могили.
5. Издаване на технически паспорт (задължение на лицето, осъществяващо строителен надзор).
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6. Назначаване на Държавна приемателна комисия от Дирекция национален строителен
контрол за подписване на Акт Образец №16;
7. Съставяне на Акт Образец №16 по реда на ЗУТ и Наредба №3 за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството.
8. Издаване на разрешение за ползване за обекта от началника на ДНСК (или упълномощено
от него длъжностно лице).
9. Стартиране на процедура по закриване на депото по реда на чл.42, ал.2 от Наредба
№6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатация на депа и на други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Регионална инспекция
по околна среда и водите – Русе ще извърши проверка на място и писмено ще потвърди със свое
решение, че депото се счита за закрито.
10. Отстраняване на дефекти, при необходимост.
11. Поддържане на биологичната рекултивация – за срок от 3 (три) години – косене,
поливане, торене съобразно периодичността в работния проект.
След приключване на рекултивационните дейности на депото Община Две могили като
собственик на депото или друго лице, на което е възложена дейността по стопанисване му, ще
извършва мониторинг съобразно инвестиционния проект. Нормативноустановеният период за
изпълнение на мониторинга е 30-годишен.
6.

Предлагани методи за строителство;
Дейностите по изпълнение на строителните и монтажни работи по рекултивация на депото
за битови отпадъци в землището на гр. Две могили включват условно следните периоди / етапи:
 Подготовка на площадката и временно строителство (подготвителен етап);
 Етап на извършване на строителните и монтажните работи;
 Приемане на извършените техническа и биологична рекултивации;
 Отстраняване на дефекти;
 Поддържане на биологична рекултивация.
Подготовка на площадката и временно строителство (Подготвителен етап)
Преди започването на същинските дейности по строителство изпълнителят следва да
извърши подготвителни дейности на обекта, включващи: определяне на граници на обекта,
изграждане / инсталиране на временни съоръжения, изграждане на временен офис, доставка на
санитарни съоръжения, места за временно водоснабдяване и електроснабдяване на обекта и др.
Подготвителният етап обхваща дейности по мобилизация на персонал и механизация и
подготовка на правила и процедури за организация и управление.
•

•
•

•
•

Подготовката на площадката и временно строителство включва:
Уведомяване и получаване на съгласие от органите по пожарна и аварийна безопасност и по
безопасност на движението за началото и срока на строителство от съответните компетентни
органи;
Подготовка на временната обектова база;
Площ за разполагане на обекта – за експертите (ръководител на обект, техническия
ръководител на обект, експерт ЗБУТ в строителството и др.), съблекалня за работниците,
пункт за оказване на първа долекарска помощ, химическа тоалетна и др.;
Площ за складиране на материали, оборудване, машини, инструменти, спомагателни
средства, инвертар и др.;
Освобождаване на площи за разполагане на приобектовата база от натрупаните отпадъци;
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•

Трасиране.

Преди започването на строително-монтажните работи трябва да бъдат отложени всички
точки по контура на депото от правоспособно лице.
Съгласно чл. 4 от Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на
слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт Рекултивацията се
извършва на два етапа:
1. техническа рекултивация, при която се извършват почистване и подготовка на терена; изземване
и транспортиране на земни маси по тяхното предназначение; подравняване и оформяне на терена в
окончателния му вид; добавяне на подобрители; изземване, транспортиране и разстилане на
хумусния пласт; изграждане на временни и постоянни пътища; изграждане на противоерозионни и
хидромелиоративни съоръжения; оформяне на водните площи;
2. биологична рекултивация в случаите на чл. 2, ал. 3, т. 2 и 3, при която се извършват:
а) когато теренът се рекултивира за земеделско ползване - комплекс от агротехнически,
агрохимически, технологични и мелиоративни мероприятия за възстановяване на продуктивността
на рекултивираните площи за 5-годишен период след изпълнение на техническата рекултивация;
б) когато теренът се рекултивира за горскостопанско ползване - лесотехнически, агрохимически,
технологични и мелиоративни мероприятия за създаване на горски насаждения от дървесна и
храстова растителност през първите 3 години след изпълнението на техническата рекултивация и
залесяването.
Временни съоръжения
Включва изграждане на временен офис в близост до или на самия обект – съществуващо
депо.
Изпълнителят ще осигури и поддържа временни санитарни съоръжения на обекта за нуждите
на работещите.
Преди започване на строителството Изпълнителят ще организира временна строителна база,
като по този начин ще осигури нормални санитарно – хигиенни условия за: хранене, преобличане,
отдих, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода. Места за временни складове
за доставяните оборудване и материали, с оглед изискванията за съхранението им, офиси за
представители на Възложителя, консултанта и координатора по безопасност и здраве, офиси и
битови помещения за персонала на Изпълнителя и др. елементи, ще бъдат предвидени.
На територията на площадката ще се обособи временната площадка, на която ще се
разположат следните съоръжения и оборудване (вина на преместваемите обекти и оборудване е
принципно и същото ще се уточни след изготвяне на работния инвестиционен проект):
• Фургон за техническото ръководство;
• Мобилен токов генератор;
• Фургон – столова / склад за хранителни продукти;
• Резервоар за непитейна вода (за умивалици и бани);
• Тоалетна;
• Фургон – първа долекарска помощ;
• Контейнер за отпадъци;
• Навес – охрана;
• Склад строителни материали.
Транспортът на строителните материали ще се осъществява по съществуваща пътна мрежа.
Ще бъдат поставени табели, забраняващи достъпа на външни лица и автомобили до
площадката на обекта. Опасните места на територията на площадката ще се оградят и сигнализират.
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Обезопасяване на строителната площадка
При започване на строителните дейности по определен обект, първо и най-важно условие е,
строителната площадка да бъде обезопасена. Това включва редица дейности, след които се
гарантира безопасността, както на строителите, така и на съседните сгради и съоръжения, и на
преминаващите в близост хора, животни, превозни средства и др.
Обезопасяването включва изграждане на временна ограда, с която се загражда строителната
площадка. Строителните обекти трябва да разполагат с табели, които да информират пешеходците и
шофьорите за протичащите строителни работи.
На входа на депото ще бъде монтирана указателна табела за обекта, отговаряща на
изискванията на чл.13 от Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Възложителят или упълномощеното от него лице предварително изготвя и предава на строителя
информационна табела за строежа. Табелата съдържа информация относно: дата на откриване на
строителната площадка; номер и дата на разрешението за строеж; строител/и (име/на и адрес/и);
координатор/и по безопасност и здраве – за етапа на инвестиционното проектиране и за етапа на
изпълнение на строежа (име/на и адрес/и); планирана дата за започване на работа и планирана
продължителност на работа на строителната площадка.
Изходите и входовете на строителния обект също трябва да бъдат ясно обозначени.
Етап на изпълнение на рекултивацията на депото, землище на гр. Две могили
Рекултивацията на съществуващото общинско депо обхваща две фази по реда на изпълнение:
техническа и биологична. Групирането на горепосочените видовете работи е условно:
Вертикална планировка;
Земни работи;
Техническа рекултивация;
Газоотвеждаща система;
Биологична рекултивация.
Вертикална планировка
След маркиране и отлагане на точките от контура на бъдещото отпадъчно тяло на депото се
извършва подравняване и уплътняване на отпадъците, които остават на място. Отпадъците, които са
извън сметищното тяло се почистват, прибутват и предепонират върху подравнената площадка.
С приетите наклони се постига: добро вписване на рекултивирания терен в съседния
ландшафт, лесно оттичане на повърхностните води към предпазните канавки и се осигурява
стабилитет на отпадъчното тяло.
С вертикалната планировка се оформя отпадъчното тяло, така че да може да приеме всички
отпадъци.
Земни работи
Към момента отпадъците заемат не само терена, отреден на сметище, а и съседни на него
терени.
-

Видовете работи, които ще се изпълнят са:
Маркиране на мястото, където ще бъдат изпълнявани земните работи;
Изкоп на битови отпадъци (земни маси) с булдозер или багер и прибутване;
Натоварване на отпадъците на транспорт;
Транспорт на отпадъците;
Предепониране на отстранените отпадъци;
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-

Геодезически замервания на профила на изкопа съгласно инвестиционния проект.

По време на изкопните работи изпълнителят на СМР осигурява защита на изкопите от
повърхностни води и просмукване. Вземат се мерки за осигуряване на безопасността и стабилността
на откосите.
Техническа рекултивация
С техническата рекултивация се оформя горния изолиращ екран, който отговаря на
изискванията на Наредба № 6/2013 г.
Горният изолиращ екран се проектира като система за повърхностно запечатване на депата,
която може да включва:
а) газов дренаж;
б) минерален запечатващ пласт;
в) изолационна геомембрана;
г) защитен слой;
д) дренажна система;
е) рекултивиращ пласт.
Видът и съставът на отделните елементи на системата за повърхностно запечатване се
определят в зависимост от класа на депото, свойствата на депонираните отпадъци потенциалния
риск за околната среда или по предписание на компетентния орган.
Минералният запечатващ пласт се изгражда с цел защита на отпадъчното тяло срещу
проникване на повърхностни води (образуване на инфилтрат) и като бариера за газови емисии.
Минералният запечатващ пласт трябва:
а) да осигурява защита срещу просмукване и дифузия на вредни вещества;
б) да има висока степен на водоплътност;
в) да е устойчив срещу излужване;
г) да притежава способност за задържане на тежки метали;
д) да сляга в определените с проекта граници и да притежава способност за
самозаздравяване чрез подходящ избор на материалите по пластичност и зърнометричен състав.
е) при изменение на хидрогеоложките условия деформациите да остават в определените с
проекта граници. (изискване на т.3.4., Раздел 4. Изисквания към горния изолиращ екран на депата,
Приложение №2 към Наредба №6/27.08.2013 г.).
Изграждане на газоотвеждаща система
Газоотвеждащата система на сметищен газ ще е съобразена с изискванията на Наредба №6 от
27.08.2013 г. и с ПМС №209 от 20.08.2009 г. за минимални изисквания при рекултивация на
съществуващи депа.
Системата за събиране на сметищен газ за депо може да включва:
• Площен газов дренаж;
• Вертикални или хоризонтални газоотвеждащи кладенци;
• Колектор за събиране на биогаз;
• Контролни шахти.
Съгласно Правила 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 осигуряване на
финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на
регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването
на общински депа за битови отпадъци инсталация за изгаряне във факел на уловените от системата
газови емисии от депото е задължителна за депа за битови отпадъци, на които са натрупани над 100
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хил. м3 отпадъци. В останалите случаи, при наличие на депонирани биоразградими отпадъци, се
изграждат газоотвеждащи кладенци.
Проектното решение (работен инвестиционен проект) за рекултивация на съществуващото
депо за отпадъци в землището на гр. Две могили ще определи вида и елементите на
газоотвеждащата система.
Биологична рекултивация
Биологичната рекултивация се изпълнява върху готовата (и приета по реда на Наредба
№26/1996 г.) техническа рекултивация. Тя служи за предпазване на рекултивираната повърхност от
водна и ветрова ерозия.
Изпълнението на биологичната рекултивация започва след приключването на всички
предвидени дейности по техническата рекултивация. Основните дейности, включени в обхвата на
биологичната рекултивация, са както следва*:
• Почвообработка;
• Минерално торене;
• Засяване на подходящи за условията тревни смески;
• Отгледни мероприятия за период от 3 години.
*конкретния вид на дейностите ще се определи с работния инвестиционен проект.
Мониторинг и контрол
Съгласно правната норма на чл.44, ал.1 от Наредба № 6/2013 г. операторът трябва да
осъществява поддръжката и следексплоатационните грижи за площадката на депото, в т.ч. контрол
и наблюдение на параметрите на околната среда, за срок не по-кратък от 30 години след закриване
на депото или за друг срок, определен по преценка на компетентния орган с условията на
разрешението за извършване на дейности с отпадъци или на комплексното разрешително, като се
отчита потенциалната опасност от депото за човешкото здраве и околната среда. Наблюдението на
параметрите на околната среда, свързани с поддръжката и следексплоатационните грижи за
площадката на депото, се извършва от оператора на депото в съответствие с плана за контрол и
мониторинг по приложение №3 към Наредба №6/2013 г.
Принципно мониторингът на депо за неопасни (битови) отпадъци съобразно изискванията на
Приложение №3 на Наредба №6 от 27.08.2013 г. следва да включва:
• Анализи на водни проби на:
o Повърхностни води;
o Поздемни води;
o Отпадъчни води;
• Стабилитет и слягане на отпадъчното тяло;
• Шум;
• Емисии на сметищен газ – на изходите на газоотвеждащите кладенци (вертикални или
хоризонтални – траншеи) и/или на изхода на инсталация за изгаряне на сметищен газ (в
случай, че такава бъде предвидена за изграждане);
• Метеорологични данни.
Съгласно Правила 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 осигуряване на
финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на
регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на
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общински депа за битови отпадъци за съществуващите депа, на които са натрупани над 15 хил. м3
отпадъци се провежда контрол и мониторинг на депото, съобразно изискванията на Приложение № 3
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, в т.ч.:
- ниво и състав на подземните води, чрез осигуряване на минимум един пункт за
мониторинг на подземните води над депото и най-малко два пункта за мониторинг след депото, по
посока на естествения поток;
- мониторинг на отделяните газови емисии от отпадъчното тяло;
- слягания на повърхността на тялото на депото.
Мониторинг (наблюдение) на топографията на депото (слягането му) се осъществява
посредством репери. Ежегодно ще се отчитат настъпили промени в рекултивираната повърхност на
депото – степен на слягане, поява на пукнатини, свличания и др.
Примерни показатели за мониторинг на топографията на депото и периодичността им на
определяне, са показани в таблица №5.
Таблица №5 Мониторинг на топографията на отпадъчното тяло
№

Показатели

1.

Слягане

2.

Рекултивационен
пласт

3.

Растителна покривка

Потенциални наблюдавани проблеми
Контрол на репери на билната част и
репери на откосите
Визуален оглед на място за наличие на
ерозия, водеща до разкриване на
синтетичния пласт
Оглед за свлачищни процеси
Визуален оглед на място по отношение
на растителността

Честота на
измерване
на всеки 12 месеца
веднъж годишно и
след всеки значителен
валеж
четири пъти годишно

Видът на показателите и честотата на мониторинга ще се определят в част „Мониторинг” на
работния инвестиционен проект. Част мониторинг ще бъде съгласувана с РИОСВ – Русе и
Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район” с център Плевен.
7.

Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение;
Необходимостта от инвестиционното предложение е аргументирана от гледна точка на:
Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви,
атмосферен въздух, повърхностни и подземни води;
Елиминиране на рисковете, произтичащи от разпространението на отпадъците в тялото на
депото и извън него;
Намаляване на рисковете за човешкото здраве;
Постигане съответствие със стратегическите документи и нормативните изисквания – НПУО
2014 – 2020 г., ПУО на община Две могили 2015-2020 г., Наредба № 6 от 27 август 2013 г.
за условията и изискванията за изграждане и експлоатацията на депа и на други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
Съответствие със законодателството
Закон за управление на отпадъците
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Депата за отпадъци следваше да преустановят експлоатацията си, да бъдат закрити и/или
рекултивирани в срок до 16 юни 2009 г. и/или до изграждане на съответното регионално депо за
отпадъци.
Решение на съда на ЕС от 16 юли 2015 година по дело C-145/14 за „Неизпълнение на
задължения от държава членка — Околна среда — Директива 1999/31/ЕО — Член 14 —
Депониране на отпадъци — Неопасни отпадъци — Съществуващи депа, които не отговарят на
изискванията“
На 15 юли 2009 г. Комисията за първи път приканва Република България да даде
информация за степента, в която страната се е съобразила с член 14 от Директива 1999/31.
Комисията поддържа, че Република България не е изпълнила задълженията си по член 14, букви
а)—в) от Директива 1999/31, тъй като не е предприела необходимите мерки, така че след 16 юли
2009 г. да останат в експлоатация само депата, които отговарят на изискванията на Директивата.
Република България не оспорва факта на нарушението на посочените разпоредби, в страната
продължават да се експлоатират 114 депа, които не отговарят на изискванията на посочения член, и
че те ще могат да бъдат закрити едва след приключването на изграждането на новите
регионални депа, съответстващи на Директива 1999/31, тоест най-късно до 2015 г.
Съдът e решил, че като не е предприела необходимите мерки, така че съществуващите в
страната депа за неопасни отпадъци да продължат да действат от 16 юли 2009 г. нататък само ако
отговарят на изискванията на Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година относно
депонирането на отпадъци, Република България не е изпълнила задълженията си по член 14, букви
а)—в) от тази директива.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25B0%2B%25D
0%25B7%25D0%25B0%2B%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%258A%25D1%
2586%25D0%25B8&docid=165923&pageIndex=0&doclang=bg&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=807228#ctx1

Съответствие със стратегически и програмни документи, приети и действащи на
национално ниво
Национален план за управление на отпадъците (НПУО 2014-2020 г.)
Инвестиционното предложение кореспондира с Главната стратегическа цел, определена с
Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г., приет с Решение №831 от 22.12.2014 г.
на Министерски съвет, а именно: Общество и бизнес, които не депонират отпадъци.
Съгласно Анализ на инфраструктурата в сектор „Отпадъци” на НПУО приоритетно
трябва да продължат усилията за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъците в
регионалните системи при спазване на следните приоритети:
Довършване на проектите за закриване и рекултивация на стари общински депа,
финансирани от ОПОС 2007-2013 г. и от ПУДООС;
Подготовка на проекти за закриване и рекултивация на останалите общински депа за битови
отпадъци с прекратена експлоатация или чиято експлоатация предстои да се преустанови в
следващите три години, финансирани от Държавния бюджет и общинските бюджети.
Отдаване на приоритет на проектите, които включват оползотворяване, там където е
възможно, и на полезните компоненти в отпадъците преди извършване на
рекултивационните дейности.
Реализирането на инвестиционното предложение е в съответствие с Цел 2: Увеличаване на
количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за
изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци,
което да намали риска за населението и околната среда към Програма за подобряване на
25

йерархията на управление на другите потоци отпадъци и намаляване на риска за околната среда
от депата за битови отпадъци от НПУО 2014-2020 г.
В горепосочената програма са включени група мерки, свързани с намаляване на риска за
околната от депата за битови отпадъци, в т.ч. за намаляване и предотвратяване на емисии на
парникови газове от метан от депата, в т.ч.:
Преустановяване на експлоатацията на общински депа за битови отпадъци, които не
отговарят напълно на нормативните изисквания чрез изграждане на депа/допълнителни
клетки и друга площадкова инфраструктура за отделни регионални сдружения, в които към
момента няма изградени такива депа,както и изграждане на нови клетки за остатъчни битови
отпадъци, за региони, в които в близките години капацитета на действащите депа ще бъде
изчерпан.
Мерки за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци с прекратена
експлоатация, с отдаване на приоритет на проектите, които предвиждат оползотворяване на
полезните компоненти при осъществяването на рекултивационните дейности.
В резултат на изпълнението на горепосочената програма през плановия период се очакват
следните основни положителни промени:
Първо, да се минимизира риска за околната среда от депонираните битови отпадъци като в
краткосрочен план се преустанови експлоатацията и на последните общински депа за битови
отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания;
Второ, да се минимизира риска за околната среда и намалят емисиите на парникови газове
чрез закриване и рекултивация по екологичните стандарти на всички депа за битови
отпадъци с прекратена експлоатация.
Национален стратегически план за поетапно намаляване количествата на
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г.
Планът е разработен с цел подобряване на околната среда в резултат на намаленото
депониране и производството на продукти от биоразградими битови отпадъци, които представляват
почти две трети от генерираните битови отпадъци и най - вече ограничаване на емисиите на
парникови газове и подобряване на качеството на почвите в страната.
Анализите в НПУО констатират, че част от мерките в Националния стратегически план за
поетапно намаляване количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране
2010-2020 г. вече са изпълнени – изпълнени са над 20 проекта за рекултивация на стари общински
депа за отпадъци, в ход е изпълнението на 17 регионални инсталации за оползотворяване на
биоразградимите битови отпадъци и над 30 проекта за рекултивация на стари депа за битови
отпадъци и др.
Трети национален план за действие по изменениe на климата за периода 20132020 г.
Третият национален план за действие по изменениe на климата за периода 2013-2020 г. е
приет с Решение №439 на Министерски съвет от 01.06.2012 г.
Дейностите по оползотворяване на биоразградими отпадъци индиректно допринасят за
предотвратяване и ограничаване на замърсяването на въздуха. В случай, че не бъдат отклонени от
крайно обезвреждане посредством депониране, то те биха участвали в процеса на образуване на
сметищен газ, респективно емисиите на парникови газове. Сметищният газ се състои основно от
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метан и въглеродния диоксид, амоняк, сероводород, но в състава му влизат повече от 500 вещества.
Сметищният газ е запалим, токсичен, отровен (в затворени помещения и големи количества) и може
да доведе до други опасности като изсъхване на дървестни видове.
Планът предвижда битовите и строителните отпадъци да бъдат сепарирани, рециклирани и
използвани отново чрез изграждането на компостиращи инсталации за биоразградими отпадъци,
изграждане на инсталации за разделяне, сепариране на отпадъците, закриване и рекултивация на
старите депа за отпадъци, които не отговарят на съвременните технически стандарти.
Съгласно Трети национален план за действие по изменениe на климата за периода 2013-2020
г. сектор „Отпадъци“ е особено значим сектор с изключително голям потенциал за намаление
на емисии на парникови газове. В световен мащаб около 5-20% от общия метан се отделя при
анаеробните процеси на разграждане на отпадъците.
Според Националния доклад за инвентаризация на ПГ от 2011 г. приносът на сектор
„Отпадъци“ към общото количество емисии ПГ (без да се отчита LULUCF) е 10%, което го нарежда
след сектор „Енергетика“ – 76% и сектор „Земеделие“ – 13% и пред сектор „Индустрия“ – 6%.
Емисиите на парникови газове от депонираните отпадъци представляват около 77,02% от
общото количество емитирани отпадъци от сектора, емисиите от третирането на отпадъчни води са
около 22,19% и от изгаряне на отпадъци – 0,79% (National Inventory Report 2011 for Greenhouse Gas
Emissions).
Една от мерките за намаляване на емисиите на ПГ от депонираните отпадъци, включена в
Трети национален план за действие по изменениe на климата за периода 2013-2020 г., която е
приложима към аргументиране необходимостта от реализиране на дейностите на територията на ПИ
20184.60.381, землище на град Две могили, е намаляване на депонираните отпадъци.
8.

План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи
информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за
разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко
разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях

Съществуващото депо е разположено в имот с идентификатор 20184.60.381, с площ 101 841
кв.м. в землището на гр. Две могили, община Две могили, на около 1,5 км от населеното място. До
площадката се достига по полски път. Не се налага увеличаване на площта по време на работните
дейности.
Поземлен имот 20184.60.381, землище на гр. Две могили, м. „Пръчкалъка”, е публична
общинска собственост, НТП „Депо за битови отпадъци (сметище)”, площ 101 841 кв.м.,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-5/19.01.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
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Фигура №1 Местоположение на съществуващо депо за битови отпадъци на община Две могили, СГКК

Местоположението на терена, подлежащ на рекултивация, спрямо околните терени и найблизко разположеното населено място – гр. Две могили, е посочено на следната фигура:

Фигура №2 Сателитна снимка на съществуващо депо за битови отпадъци на община Две могили

Граничните точки на терена, отреден за депо за битови отпадъци с п
площ 101 841 кв.м., са
показани на фигурата по-долу.
долу.
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Фигура №3 Сателитна снимка на съществуващо депо за битови отпадъци на община Две могили с граничите
точки

Географските координати на въображаем геометричен център на площадката (площта, която
реално е използвана за депониране на отпадъци – 19 дка) са:
X (позиция изток) = 25.85635;
Y (позиция север) = 43.57581;
Отстояния на границата на площадката от жилищни сгради и обекти, подлежащи на здравна
защита по смисъла на §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОВОС.
Жилищните сгради на най-близко
най близко разположеното населено място – гр. Две могили – отстоят
на около 1500
00 м от площадката.
Поземленият имот не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за
биологичното разнообразие, или в Защитени територии по смисъла на Закона за защитените
територии.
Най-близко
близко разположените до ПИ защитени зони по ЗБР са BG0000608 Ломовете и
BG0002025 Ломовете,, отстоящи на около 4 980 метра в посока югоизток от ПИ, в ко
който ще се
реализира инвестиционното предложение.
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Фигура №4 Разположение на град Две
ве могили спрямо защитени зони Ломовете BG0000608 и BG0002025
Ломовете

В териториалния обхват на община Две могили попадат изцяло или частично следните
територии по смисъла на Закона за защитените територии:
• Землище на село Пепелина – Природна забележителност пещера „Орлова Чука”, обявена за
природна забележителност
ележителност със Заповед №2810/10.10.1962г. на Председателя на Главно
управление на горите при Министерски съвет, ДВ бр.56/1963 г.,
г. и с актуалиризана площ
съгласно Заповед №РД--421/24.06.2009 г. на Министъра на ОСВ;
•

9.

Землище на село Острица – защитена местност
ст „Находище на Уехтрицова урока”, обявена
със Заповед №РД-19/11.01.2013
19/11.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВу бр.9/2013
г.).
Съществуващо земеползване по границите
инвестиционното предложение
предложение;

на

площадката

или

трасето

на

Имот 20184.60.381,, в който е ще се реализира ИП, е разположен в землището на град Две
могили. Имотът граничи със земеделски
емеделски земи.
10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони,
санитарно-охранителни
охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.
Чувствителни зони
Зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи
 Уязвими зони
Уязвимите зони се определят съгласно изискванията на Наредба № 2 от 13 септември 2007г.
за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.
източници
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Уязвимите зони са определени въз основа на Заповед №РД-146/25.02.2015 г. на министъра
на ОСВ за определяне на нитратно уязвимите зони. В приложения към заповедта са определени
водните тела, които са замърсени или са застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски
източници, териториите на общините или части от тях в обхвата на уязвимата зона по надморска
височина и карта на зоната.
В Приложение №1 Води, които са замърсени или води, които са застрашени от замърсяване
с нитрати от земеделски източници са включени и двете подземни водни тела на територията на
община Две могили, а именно:
•

подземно водно с тяло с код BG1G0000K1B041 и наименование Карстови води в Русенската
формация;

•

подземно водно с тяло с код BG1G00000J3K051Карстови води в МалмВаланжския басейн.

В Приложение 4.2.2.1 Оценка на химично състояние на подземни водни тела в Дунавски
район от ПУРБ 2016-2021 г. за подземните водни тела в БДДРУВ – Плевен, и в частност за ПВТ на
територията на община Две могили, е посочена следната информация:
Таблица №6 Оценка на химично състояние на подземни водни тела на територията на община Две могили

код ПВТ

наименова
ние на
ПВТ

тест: обща
оценка на
химичното
състояние на
ПВТ
/добро/лошо/

тест: интрузия
на солени или
замърсени
води
/неприложимо/
добро/ло шо/

тест: значимо
влошаване на
екологичнот или
химичното
състояние на
повърхностните
водни тела ,
причинено от
пренос на
замърсители от
ПВТ
/неприложимо/доб
ро/л ошо/

тест: значимо
влошаване на
състоянието на
земните
екосистеми ,
зависещи от
подземните
води , поради
пренасянето на
замърсители от
ПВТ
/неприложимо/
добро/ лошо/

тест:
влошаване на
качествата на
подземните
води ,
предназначени
за питейнобитово
водоснабдяван
е
/неприложимо/
добро /лошо/

обща
оценка на
химичното
състояние
на ПВТ

Наличие
на
възходяща
тенденция
/да/не/

BG1G0000
K1B041

Карстови
води
в
Русенската
формация

лошо

няма

няма хидравлична
връзка
с
повърхностни води

неприложимо

лошо

лошо

не

BG1G0000
J3K051

Карстови
води
в
МалмВала
нжския
басейн

добро

няма

няма хидравлична
връзка
с
повърхностни води

неприложимо

добро

добро

не

Липсата на хидравлична връзка с повърхностните води, както е посочено в таблица №6, е
благоприятен фактор по отношение отделянето на инфилтрат и потенциалната възможност от
замърсяване на подземните води в следствие неговото формиране.
Приложение №2 Уязвими зони за опазване на водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници към Заповед №РД-146/25.02.2015 г. на министъра на ОСВ за определяне на
нитратно уязвимите зони е включена цялата територията на община Две могили.
 Чувствителни зони
Понятието „чувствителни зони” е термин, характеризиращ даден водоприемник, който се
намира в, или има риск да достигне до състояние на еутрофикация. Определянето на чувствителни
зони е регламентирано в изискванията на Наредба № 6 от 9 ноември 2000г. за емисионни норми за
допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни
обекти. Министърът на ОСВ със заповед определя списък на чувствителните зони в съответствие с
критериите, посочени в Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1 от същата наредба. Съгласно действащата
към момента Заповед № РД-970/28.07.2003 г. на Министъра на околната реда и водите
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чувствителните зони в повърхностните водни обекти в ДРБУ са: с начало „р. Дунав, от границата
при с. Ново село“ и край „р. Дунав, до границата при гр. Силистра“, както и „Всички водни обекти
във водосбора на р. Дунав на територията на Р България“. Според така определените чувствителни
зони в ДРБУ, само водоприемниците в поречие Дунавски Добруджански реки попадат в нормална
зона, а всички останали водоприемници са определени като чувствителни зони. Нормалната зона е с
код BG-NA-2006, име Водосборен басейн на Добруджански реки и площ 8135,384 км2 .
Характерът на инвестиционното предложение не засяга зоните за защита на водите по
чл.119а, ал.1, т.3 от Закона за водите (чувствителните и уязвимите зони).
Защитени зони
Имот ПИ 20184.60.381 не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за
биологичното разнообразие, или до Защитени територии по смисъла на Закона за защитените
територии.
Санитарно-охранителни зони
От направена справка в Регистър на санитарно-охранителните зони определени в
съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. (актуален към м. Ноември 2017 г.),
наличен на интернет страницата на БДУВДР Плевен е видно, че на територията на община Две
могили има три учредени СОЗ – СОЗ-133/05.06.07, СОЗ-183/08.09.08 и СОЗ-219/14.04.09, засягащи
землища на населените места Каран Върбовка, Чилнов и Бъзовец. Учредени СОЗ на територията на
землище гр. Две могили няма.
Правната норма на чл. 37 ЗУО постановява, че не се допуска разполагане на площадки за
третиране на отпадъци на територията на пояс I на санитарно-охранителни зони на водоизточниците
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
Площадката на депото, подлежащо на рекултивация, не попада в обхвата на пояс I или пояс II
на санитарно-охранителни зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди. Изискването е спазено.
От реализирането на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху
чувствителни територии, защитени зони, санитарно-охранителни зони и елементи на националната
екологична мрежа.
11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например, добив на
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно
строителство);
По време на експлоатацията на инвестицията вода ще се използва основно за питейно-битови
цели.
Инвестиционното предложение не предвижда осигуряване на допълнителни водни
количества от подземни води, за което е необходимо получаване на разрешение за водовземане,
издадено по реда на Закона за водите.
От реализирането на инвестиционното предложение се формират само битово-фекални
отпадъчни води, ще се предвидят химически тоалетни по време на СМР.
Производствени отпадъчни води от дейността няма да се формират.
При реализиране на ИП (пряко) не е необходимо:
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-

Добив на строителни материали;

-

Добив или пренасяне на енергия;

-

Жилищно строителство.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение;
РИОСВ – Русе е компетентен орган по издаване на решение относно преценяване на
необходимостта от ОВОС и Оценка за съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета
и целите на опазване на защитените зони (извършва се чрез процедурата по оценка на въздействието
върху околната среда).

III.

Местоположение на инвестиционното предложение което може да окаже
отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на
географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под
внимание, и по-конкретно

1. съществуващо и одобрено земеползване;
Поземлен имот 20184.60.381, землище на гр. Две могили, м. „Пръчкалъка”, е публична
общинска собственост, НТП „Депо за битови отпадъци (сметище)”, площ 101841 кв.м.,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-5/19.01.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
За реализацията на ИП не са необходими нови площи. СМР ще бъдат ограничени върху ПИ
20184.60.381, поради което не се очаква въздействие върху земеползването в района. Единственото
въздействие върху съседни на депото имоти ще се изразява в почистване на замърсените с отпадъци
площи, което не води до промяна на съществуващото земеползване.
След приключване на СМР по рекултивация на депото НТП на имота ще се промени от „депо
за отпадъци”, като новия начин на НТП ще се определи с работния инвестиционен проект и ще се
съобрази с начина на трайно ползване на съседните на депото имоти.
2. мочурища, крайречни области, речни устия;
ИП не засяга мочурища, не е разположено в близост до река или речно устие, поради което
не може да окаже въздействие, в т.число неблагоприятно върху тях.
3. крайбрежни зони и морска околна среда;
Местоположението на ИП е много отдалечено от крайбрежни зони и морска околна среда,
поради което не може да окаже въздействие, в т.число неблагоприятно върху тях.
4. планински и горски райони;
ИП не засяга планински и горски райони, поради което не може да окаже въздействие, в
т.число неблагоприятно върху тях.
5. защитени със закон територии;
ПИ 20184.60.381 не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за
биологичното разнообразие, или в Защитени територии по смисъла на Закона за защитените
територии.
6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;
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ПИ 20184.60.381 не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за
биологичното разнообразие, или в Защитени територии по смисъла на Закона за защитените
територии.
Поземленият имот (ПИ) не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за
биологичното разнообразие, или в Защитени територии по смисъла на Закона за защитените
територии.
Най-близко разположените до ПИ защитени зони по ЗБР са BG0000608 Ломовете и
BG0002025 Ломовете, отстоящи на около 4980 метра в посока югоизток от ПИ, в който ще се
реализира инвестиционното предложение.
7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
ИП не е свързано с нова строителство и/или реконструкция на съществуващи сгради,
преустройство и др. ИП не засяга обекти с историческа, културна или археологическа стойност.
8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна
защита.
Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение, не попада в
границите на територии за:
опазване на обектите на културното наследство по смисъла на Закона за културното
наследство
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии,
защитени зони по НАТУРА 2000 по ЗБР – най-близката отстои на около 4980 метра.
„Обекти, подлежащи на здравна защита” са жилищните сгради, лечебните заведения,
училищата, детските градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за
временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища,
къмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане,
паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и обектите
за производство на храни.
Жилищните сгради на най-близко разположеното населено място – гр. Две могили – отстоят
на около 1500 м от площадката.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като
се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда
вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:
1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното
наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното
разнообразие и неговите елементи и защитените територии;
Въздействието на дейностите по рекултивация на депото за отпадъци върху околната среда
се обуславя от вида и количеството на отпадъците, подлежащи на предепониране, вида и
състоянието на използваната техника, спазването на технологичната последователност при
извършване на отделните видове работи, правилния избор на маршрутите за транспорт на
отпадъците и стр. материали др. Най-общо негативните въздействия върху околната среда може да
се систематизират, както следва:
 шум;
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 отработени газове от строителна техника;
 неприятни миризми;
 прахови емисии от разкопаване и предепониране на отпадъци;
 замърсяване на почви и повърхностни води в следствие на аварийни разливи.
По-долу е представена кратка информация за процесите, които протичат в отпадъчното тяло
на депо, приемащо биоразградими отпадъци за обезвреждане чрез депониране (операция D1 –
наземно депониране).
Описание на въможните значителни въздействия върху околната среда и мерките за
предотвратяване / смекчаване
Рекултивационните дейности на територията на площадката ще бъдат изпълнени по начин,
елиминиращ или свеждащ до минимум потенциалните отрицателни въздействия върху компонените
на околната среда, без риск същите да бъдат замърсени или увредени. За да бъде изпълнено това
изпълнителят на СМР трябва да познава в детайли както разработената проектна документация
/предстои да се изготви/, така и съществуващото положение на място на конкретния обект.
Оценката на риска по отношение на компонентите на околната среда от замърсяване в следствие
експлоатацията на съоръжения на територията на съществуващо депо в Две могили следва да бъде
базирана на съществуващото положение.
По-долу в табличен вид са представени принципни положения за вероятните значителни
въздействия от работата на едно депо за неопасни отпадъци – на етап „следексплоатационни
грижи”. Данните са базирани на Секторно ръководство по ОВОС за България, Депа за битови
отпадъци, разработено от JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), 2013 г.
В т.6.2. от горепосоченото ръководство е направено описание на вероятните значителни
въздействия и на мерките за тяхното предотвратяване/смекчаване. В подраздели е представен набор
от значителни въздействия върху околната среда и свързаните с тях мерки за
предотвратяване/смекчаване
при
проекти
за
изграждане
на
инфраструктура
за
събиране/отвеждане/пречистване на отпадъчни води.

Ландшафт
Вероятни значителни въздействия
Следексплоатационни грижи
Негативни промени в предлаганата
гледка и по-специално върху
видимостта от зони за отдих и туризъм
или от жилищни райони и т.н.

Мерки за предотвратяване/смекчаване
 Повторно залесяване на площадката;
 Комбинация от различни форми на ползване
на площадката (защитени зони с паркове за
отдих и обучение на местните общности).

Въздух и климат
Вероятни значителни
въздействия
Следексплоатационни грижи
Замърсяване на въздуха,
причинено от емисии,
образувани поради нарушаване
на покритието на депото

Мерки за предотвратяване/смекчаване
 Функционирането на съоръженията за третиране
на емисиите трябва да продължи за един
определен период от време след закриването на
депото;
 Контрол чрез обход на депото за установяване на
проблеми в покритието на депото;
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Повърхностни и подземни води
Вероятни значителни въздействия
Мерки за предотвратяване/смекчаване
Закриване и следексплоатационни грижи
 Съответствие с изискванията на проектирането и
строителството при изграждането на долния
изолиращ слой;
 Постоянен мониторинг на подземните води с цел
Замърсяване на подземните води
навременно установяване на проблемите и
чрез проникване на инфилтрата в
предприемането на подходящи коригиращи мерки;
резултат на проблем/повреда в
 Прилагане на авариен план в случай на
долния изолиращ слой
замърсяване, причинено от проблеми в долния
изолиращ слой;
 Програма за мониторинг на подземните води и
кладенци за мониторинг надолу по течението;
Почви и геология
Вероятни значителни
Мерки за предотвратяване/смекчаване
въздействия
Закриване и следексплоатационни грижи
 Рекултивация на площадката, пътищата, изкопните
Постоянна промяна в
ями;
земеползването
 Засаждане на растителност след закриването.
Замърсяване на почвите
поради течове, причинени
 Постоянен мониторинг на дейностите по закриване;
от проблеми в работата на
 Правилна поддръжка.
системата за закриване
 Контрол чрез обход на депото за установяване на
проблеми в покритието на депото;
Деградация на покритието
 Прилагане на планове за действие при аварии и за
предотвратяване на аварии, проблеми в експлоатацията
и отстраняване на разрушеното покритие.
Човешки същества
Вероятни значителни въздействия
Следексплоатационни грижи

Замърсяване на въздуха, причинено от
емисии, образувани поради
нарушаване на долния изолиращ слой
на депото

Мерки за предотвратяване/смекчаване
 Правилно поставяне на долния изолиращ
слой;
 Периодичен мониторинг на качеството на
подземните води (кладенци за
мониторинг);
 Прилагане на планове за действие при
аварии и за предотвратяване на аварии,
повреди на долния изолиращ слой.

Флора и фауна
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Вероятни значителни
въздействия
Следексплоатационни грижи
Унищожаване растителното и
тревно покритие на депото и в
неговите околности поради
образуването на ГД
a.

Мерки за предотвратяване/смекчаване

 Функционирането на съоръженията за третиране на
емисиите трябва да продължи за един определен
период от време след закриването на депото;
 Контрол чрез обход на депото за установяване на
проблеми в покритието на депото;
 Контрол на газоотвеждащата система.

Въздействие върху населението и човешкото здраве

Оценката за възможното въздействие върху населението на най-близко разположеното
населено място (град Две могили) и работещите на площадката се извършва чрез идентифициране
на рисковите фактори за населението, възможната експозиция и вероятност на въздействие върху
населението.
Отстояния на границата на площадката от жилищни сгради и обекти, подлежащи на здравна
защита по смисъла на §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОВОС.
Жилищните сгради на най-близко разположеното населено място – гр. Две могили – отстоят
на около 1000 м на североизток от площадката.
Рискови фактори, свързвани с трудовата среда
Здравно-екологичните рискови фактори свързани с рекултивацията на депата за неопасни
отпадъци са представени в таблица №7. Управлението на риска за здравето на работещите е предмет
на детайлна оценка на риска за всяко едно работно място.
Таблица №7 Рискови фактори за здравето, свързани с дейността на депа за БО.
Рисков фактор
Условия за вредно въздействие
Елемент, изложен на
риск
Химични фактори
Разкопаване, предепониране, транспорт на Почва, подземни води,
отпадъци. Директно замърсяване с опасни въздух.
вещества, микроорганизми и прах.
Работници.
Почва, подземни води,
Неправилно изпълнение на СМР.
повърхностни води.
Битови отпадъци.
Отсъствие на редовно запръстяване.
Работници.
Допускане на външни лица до директен
контакт с депонираните отпадъци.
Въздух и почва.
Замърсяване с прах, опасни вещества,
Работници.
микроорганизми.
-Нефтопродукти: отработени масла,
замърсени утайки без контейнери;
-Акумулатори. Батерии. Луминесцентни
Въздух, почва,
Опасни отпадъци,
лампи;
подземни, повърхностни
попаднали
-Азбестосъдържащи строителни отпадъци и питейни води.
нерегламентирано.
или отпадъци от изолации;
Работници в депото.
-Тежки метали в утайки, утайки на
отработени смазочни течности.
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Рисков фактор
Болнични
(клинични)
отпадъци,
изхвърлени
нерегламентирано.
Отпадъци от
месопреработване,
млекопреработване.

Условия за вредно въздействие

Елемент, изложен на
риск

Депониране на биологични материали,
инфектирани отпадъци, лекарства с
изтекъл срок на годност, отпадъци от
клинични лаборатории.

Въздух, почва, подземни
води.
Работници.

Замърсяване и инфектиране.

Почва, води, въздух.

Подземни и
Отсъствие на изолиращи екрани, дренажна
повърхностни води.
система. Свободно изтичане на инфилтрат.
Почва.
Биогаз (метан, СО, Разкопаване, транспорт и др.операции при
СО2, NОx, H2S, H2, изпълнение на СМР. Разравяне на
Въздух. Околни
населени места.
ниско съдържание отпадъците. Аварийни ситуации.
на О2).
Неуплътнени отпадъци.
Разкопаване, транспорт и др.операции при
Запалване на
Въздух. Почва.
изпълнение на СМР. Лош контрол на
горими отпадъци.
Работници.
площадката.
Неспазване на изискванията за
Въздух. Почва.
Прах. Миризми.
безопасност, ред, чистота, запръстяване.
Работници.
Физични фактори
Доставка на строителни материали
Работници. Население.
Шум. Вибрации.
Работа на ППС, ангажирани при СМР –
Работници.
булдозери, челни товарачи, валяци и др.
Неподходящо работно облекло и/или
Микроклимат.
Работници.
липса на ЛПС. Липса на стая за почивка.
Биологични фактори
Лоша хигиена и дезинфекция. Риск от
Въздух. Почва.
Бактерии, спори,
алергични заболявания.
Подземни води.
дрожди, плесени.
Разкопаване, транспорт и др.операции при
Работници.
изпълнение на СМР
Инфекциозни
заболявания.
Разкопаване, транспорт и др.операции при Въздух. Почва. Води.
Болестотворни
изпълнение на СМР
Работници
микроорганизми.
Инсекти.
Дренажни води от
депото.

Рискови фактори за здравето на населението по време на рекултвацията на обекта,
установени на базата на извършени здравно-хигиенни проучвания в други райони с депа за
неопасни отпадъци, са основно замърсената въздушна среда и наднормените шумовите нива от
транспортните дейности, като при настоящото инвестиционно предложение поради отдалеченото от
населени места депо, се очаква отсъствие на негативен здравен ефект.
От химичните рискови фактори по време на СМР, представени като веществен състав
основно значение имат: метана, тежките метали, сероводорода, въглеродния и азотни оксиди,
серния диоксид, меркаптани, амоняк и др.
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Характеристика на отделните фактори по отношение влиянието им върху човешкото
здраве и съпоставянето им с действащите хигиенни норми и изисквания
Вредни физични фактори.
По време на рекултивацията на депото ще бъдат използвани тежки машини (булдозери,
багери), компактори и др. Този факт предполага, че ще се наблюдава увеличение на емисиите на
определени вредни вещества и фини прахови частици. Работещите ще бъдат изложени на следните
неблагоприятни физични фактори:
Неблагоприятен микроклимат – Работата ще се извършва на открито, което в най-добрия
случай я причислява към категорията за неблагоприятен микроклимат “Работа целогодишно на
открито”. Освен това, през летните месеци в кабините на работните машини има условия за
прегряващ микроклимат.
Наднормени шумови нива – Неблагоприятният здравен ефект на шума е главно върху
централната нервна система и се изразява предимно в разстройство на съня и развитието на неврозоподобни състояния. Тежките машини – багери, булдозери и компактори генерират шум с висок
интензитет, който в кабините надвишава допустимите норми от 85 dB/А и оказва неблагоприятен
здравен ефект върху слуховия анализатор и нервната система. По отношение на шума в найблизките населени места – същите са отдалечени на достатъчно разстояние – около 1000 метра,
поради което въздействие върху населението няма да има.
Наднормени нива на общи вибрации – От литературни данни и експертни изследвания е
известно, че тежкотоварните машини генерират общи вибрации в наднормени нива. Те са в поголяма степен проявени при по-старите машини. Общите вибрации увреждат главно костно-ставния
апарат, съдовата система, а чрез ефекта на резонанса те оказват и неблагоприятен ефект върху
редица вътрешни органи.
Прах – Дейностите по рекултивация на депото ще се извършват на открито и ще включват
разкопаване на отпадъци, товарен, транспорт и разтоварване на отпадъци и др. При найнеблагоприятни климатични условия (сухо и безветрено време), прахът е възможно да достигне
стойности над ПДК. Тези прахови емисии са неорганизирани и ще зависят до голяма степен от
метеорологичните условия (вятър, влажност, температура, устойчивост на атмосферата),
характеристиките на земните частици, и много други условия. Наднормените прахови нива са
рисков фактор за развитието на белодробни заболявания от общ характер, свързвани с дразнещия
ефект на праха, като ринит, хронични бронхити и техните усложнения. Вземането на технически и
медико-профилактични мерки е от първостепенна важност за съхраняване здравето на работниците
на депото.
Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му здравен ефект зависи
главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици, от адсорбираните на
повърхността им други химични съединения, в това число мутагени, ДНК - модулатори и др., както
и от участъка на респираторната система, в която те се отлагат.
Праховото замърсяване от депа за битови отпадъци при определени климатични фактори
(вятър) е важен фактор за потенциални здравни въздействия. Компоненти на праховото замърсяване
са съдържащите се в битовите отпадъци органични остатъци, бактерии, спори, плесени, тежки
метали и устойчиви органични съединения. Благоприятен факт в настоящия случай е значимото
отстояние от депото до най-близките населени места подлежащи на здравна защита – около 1 000 м,
което е предпоставка за отсъствие на негативно въздействие върху здравето на населението по
отношение праховия фактор при каквито и да е атмосферни условия. Фоновата чистота на
атмосферния въздух в района е друг благоприятен факт, който ще спомогне в моменти на повишена
запрашеност на работната площадка на депото, стойностите за общ прах в атмосферния въздух на
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близките населени места да остане под норма. Според нормативната база, за общ суспендиран прах
граничните стойности са: средноденонощна концентрация в мг/м3 - 0.25 и максимално еднократна –
0.50 мг/м³– съгласно т.11 от приложение №1 на Наредба № 14 за ПДК на вредни вещества в
атмосферния въздух (ДВ бр. 88/97 г., посл.изм. бр. 42/2007 г.). При предполагаемото слабо
запрашаване, стойностите на създаваните концентрации ще бъдат много по-малки от цитираните
пределно допустими такива за атмосферен въздух в околната среда, като голяма част от операциите,
които ще се извършват ще са механизиран труд, които освен с отсъствие на човешка ангажираност,
ще се характеризират и с ниски нива на генериран прах.
Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при което по-едрите
частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините частици (под 10 µm - ФПЧ10)
достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в
белия дроб. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено
чувствителни към високи стойности на ФПЧ10.
Относно потенциалната експозиция на населението на биогаз, тя на практика ще е
изключително ограничена. Благоприятен факт е значимото отстояние от депото до най-близките
населени места, което предполага достатъчно разсейване на отделения (от депото) неуловен биогаз
до концентрации, безвредни за здравето на населението.
В Таблица №8 са систематизирани рисковите фактори с неблагоприятно въздействие върху
здравето на работещите при изпълнение на СМР по рекултивация на депото за неопасни отпадъци и
мерките за ограничаване на здравния риск.
Таблица №8 Рисковите фактори с неблагоприятно въздействие върху здравето на работещите при
изпълнение на СМР

Вид рисков фактор

Условия за вредно
въздействие

Почвен прах. Прах от отпадъчни
продукти.

Сухо и безветрено време.

Газови емисии от ауспухни
газове.

Дизелово гориво.

Замърсяване на средата със
смазочни моторни масла.
Наднормени шумови нива около
86-90 dB(A),Общи вибрации.
Прегряващ или преохлаждащ
микроклимат.
Тежко физическо натоварване.
Психо-сензорно натоварване.
Висока отговорност.

Възможни трудови злополуки.
Токсикохимични, прахови,
физични, епидемиологични
вредности.

Мерки за ограничаване на
здравния риск
Употреба на лични предпазни
средства.
Зареждане с висококачествени
горива, контрол на емисиите,
технически изправни МПС.

Технически
неизправни
Извършване на смяната на масла
МПС, неправилна смяна
според изискванията.
на масла.
Работа с добре поддържани
Работа с тежки машини.
машини. Антифони.
Осигурява се подходящо облекло,
Работа на открито.
ботуши, шапки.
Вдигане на тежести.
Осигуряват се подходящи
Ръчна дейност.
почивки.
Запълване на сметищните
клетки. Работа на
Да се работи под ръководството на
кантара/административна квалифицирани специалисти.
сграда.
Падания, повърхностни
Провежда
се
персонален
наранявания и травми,
инструктаж. Използване на лични
изгаряния.
предпазни средства.
Използване на лични предпазни
Недостатъчна охрана на
средства.
Осигуряване
на
труда.
епидемиологична безопасност в
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Вид рисков фактор

Условия за вредно
въздействие

Мерки за ограничаване на
здравния риск
трудовата среда при работа с
биологични
агенти
(съгласно
изискванията на Наредба №4/2002
г. за защита на работещите от
рискове, свързани с експозиция на
биологични агенти при работа).

Фактор Шум
Шумът е основният неблагоприятен фактор, водещ до акустичен дискомфорт в околната
среда. Вредното му въздействие зависи от вида му и пораждащите го условия. Произходът на шума
се определя от видовете дейности, при които той е генериран.
Източниците на шум на територията на съществуващо депо Две могили, по време на
изпълнение на Техническата рекултивация
Източниците на шум при изпълнение на СМР по рекултивация на съществуващо депо Две
могили ще бъдат:
 машините, които ще работят на площадката на депото (булдозер, челен товарач, компактор,
валяк, и др.);
 превозните средства, транспортиращи и разтоварващи отпадъци и материали;
 технологично оборудване (помпи, компресори, въздуходувки и др.).
Нивата на шума, излъчван от основните традиционно използвани в строителството машини
са: багер - 80÷91 dBA, булдозер - 97÷105 dBA, кран – 92÷98 dBA, тежкотоварни автомобили - 85÷90
dBA. Строителната техника ще бъде разположена върху площадката на съществуващото депо за
отпадъци. Тя е източник на шум в околната среда с еквивалентно ниво около и над 90 dBA в
непосредствена близост до работещите машини.
Най-близко разположените обекти, подлежащи на шумозащита са жилищни сгради, отстоят
на около 1 км от площадката.
Нивото на шума от площадката (при изпълнението на рекултивационните дейности) в
мястото на въздействие (най-близко разположената жилищна сграда в случая) зависи от:
• нивото на шума на източниците на шум и техния брой;
• разстоянието от източника;
• затихването на шума (според типа на земната повърхност);
• наличието на стени и сгради и др. по пътя на разпространение на звука;
• метеорологични условия като температурна инверсия и градиенти;
• абсорбцията на атмосферата и др.
Шумово натоварване на околната среда в следствие движение на ППС
Източниците на шум от автомобила са най-различни: двигателят, ходовата част, спирачната
система, вратите. Най-голям шум генерира двигателят.
Шумовото замърсяване от автомобилния транспорт се влияе от редица фактори –
конструкцията и предназначението на автомобила, начинът на подаване на горивото, технологията
на горивния процес, наличието на шумозаглушители, материалите, от които са направени възлите и
детайлите, техническото му състояние, възрастта, начина на използване, скоростта, квалификацията,
вътрешните качества и настроението на водача, степента на натоварване, пътно-климатичните
условия и др.и др. Дизеловият двигател генерира повече шум от бензиновия, при тежкотоварните
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автомобили и автобусите нивата на шум са по-големи, отколкото при леките и лекотоварните
автомобили.
С Наредба №4 от 27 декември 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране
на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите
по отношение на шума, излъчван по време на строителството са определени техническите правила
и норми за извършване на СМР при изпълнението на строежите по отношение на шума в околната
среда. Изискванията на наредбата за ограничаване на шума, излъчван при изпълнението на СМР, се
прилагат за всички строежи.
Очакваното ниво на шум в мястото на въздействие ще бъде под нормативно определените
нива за дискомфорт. Не се очаква въздействие върху населението в резултат на строителномонтажните работи, извършвани на площадката.
Най-добри налични техники (НДНТ) по отношение на шума са посочени в Horizontal
Guidance for Noise Part 2 – Noise Assessment and Control, Version 3 June 2004. В 3.4.4.1 Намаляване
нивото на излъчване на източника и т. 3.4.4.2 Избор на площадка и използване на оборудване от
Horizontal Guidance for Noise Part 2 – Noise Assessment and Control, Version 3 June 2004 е посочено,
че на първо място намаляване нивото на излъчване на шума от източника следва да се осигури
посредством използването на подходящи машини и оборудване или начини на работа. Това води до
избягване на необходимостта от изграждане / поставяне на скъпоструващи и обширни бариери.
Поради голямата отдалеченост на населените места, не се очаква дейността им да бъде
източник на шум с наднормени и опасни за здравето стойности.
По отношение епидемиологичния риск за населението, свързан с рекултивацията на депото,
неговата степен зависи изключително от санитарно-хигиенните условия в работната среда с
отпадъците и мерките за ограничаване на разпространението му. Стриктно следва да се спазват
санитарните изисквания за третиране с отпадъците, за личната хигиена в работната среда, както и
колективните мерки за епидемиологична защита на работното място. С доказана ефективност е
прилагането на дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни мерки на територията на
депото. Депото е на значително отстояние от населени места, което е съществена мярка по
отношение профилактика на епидемиологичния риск.
Съгласно ръководство „Биологични агенти в работна среда” на ИА „Главна инспекция по
труда”, Биологичните агенти са бактерии, вируси, хламидии, гъби, първаци (протозоа), паразити.
Работата при третиране на отпадъци е посочена като един от основните рискови отрасли и
производства.
Биологични агенти при работа с отпадъци – бактерии, вируси, ендотоксини.
Заболявания:
инфекции на стомашно-чревния тракт, хепатит, лептоспироза, възпалене на кожата и
очите.
алергични заболявания на дихателната система – бронхиална астма, алергичен алвеолит.
Оценка на риска
Производствените дейности се реализират след извършване на оценка на риска съгласно
Наредба №5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ,
бр. 47 от 1999 г.), на риска за здравето и безопасността на работещите и предприемане на всички
необходими предпазни мерки. Оценяването на риска обхваща: работните процеси и оборудване,
помещенията; работните места; организацията на труда и др. Въз основа на извършената оценката
на риска изпълнителя на СМР:
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•

планира и прилага подходящи мерки за предотвратяване на риска, а когато това не е
възможно, осигурява защита на работниците и служителите и на всички останали лица, които
по друг повод се намират във или в близост до мястото, където има риск;
степенува по приоритети мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска,
като отчита установения риск, причините за възникване на опасностите, алтернативните
решения, вкл. новостите по съответните проблеми, осъществимостта на решенията и
възможността за инвестиции;
осъществява контрол за изпълнението и ефикасността на предприетите мерки.

-

Рискови фактори, свързани със социално-икономическата среда

•

•

Рисковите фактори, свързавни със социално-икономическата среда са доходи и разходи, бедност,
безработица и образование.
Реализацията на инвестиционното предложение няма потенциал за въздействие върху факторите
бедност, доходи и разходи, образование.
При СМР ще се наемат на работа около 20 души персонал.
По данни на НСИ към 31.12.2017 г. населението на община Две могили наброява 8 278 души.
По данни от преброяване на населението към 31.12.2017 г. населението в трудоспособна възраст в
община Две могили е 55,3 % от общото (трудоспособното население на град Две могили е 4 578
души).
Създаването на 20 работни места в обекта ще повлияе положително върху 0,44% от
работоспособното население на град Две могили.
Очакваното влияние се определя като незначително положително върху фактор безработица, с
местен характер.
b.

Въздействие върху материални активи

Въздействието след реализиране на ИП по отношение на материалните активи не се очаква.
След приключване на рекултивационните дейности и след промяна на НТП на имота от „депо за
отпадъци” ще се наблюдава положително въздействие по отношение намаляване на площите, които
подлежат на рекултивация на територията на общината.
c.

Въздействие върху културното наследство

Културното наследство по смисъла на Закон за културното наследство (Обн. ДВ. бр.19 от 13
Март 2009 г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г.) обхваща нематериалното и материалното
недвижимо и движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на
историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност, в т.число:
наземни, подземни и подводни археологически обекти и резервати;
исторически обекти и комплекси;
архитектурни обекти и комплекси;
етнографски обекти и комплекси;
образци на парковото изкуство и ландшафтната архитектура;
природни ценности (образци), включително антропологични останки, открити при теренни
проучвания, и останки на палеозоологията и култивирани растения;
и др. съгласно чл.6 от ЗКН.
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На територията или в близост до ПИ 20184.60.381 няма културни движими или недвижими
материални ценности. Въздействието се оценява като нулево.
d.

Въздействие върху въздуха

Емисиите на вредни вещества, които се отделят в атмосферния въздух при приетата
технология на депониране (изпълнявана за периода 1993 г. – 2017 г.) са в следствие протичането на
биохимични процеси на разграждане на органичните вещества, съдържащи се в отпадъците. По
време на депонирането на територията на площадката не е била изградена газоотвеждаща система,
посредством която да се отвежда сметищния газ.
С писмо изх.№ АО 3068-1 от 29.06.2018 г. на РИОСВ – Русе във връзка с внесено
уведомление за инвестиционно предложение за рекултивация на депото в град Две могили
компетентния орган е определил приложимата процедура по реда на ЗООС – преценка
необходимостта от ОВОС. В т. III от горецитираното писмо е посочено, че в информацията за
преценяване необходимостта от ОВОС следва подробно да бъдат разгледани мероприятията по
техническа и биологическата рекултивация, дейностите по управление на инфилтрата, генерираните
газове и необходимия мониторинг на етап закриване на депото.
С оглед предоставяне на пълнота на информацията за преценяване необходимостта от ОВОС
ще бъдат разгледани възможните алтернативи за управление на сметищните газове, които ще се
отделят от отпадъчното тяло. В настоящата част на информацията за преценяване необходимостта
от ОВОС са използвани данни от ръководства за управление на сметищни газове на агенции за
опазване на ОС на страни-членки на ЕС, на ЕК и др.
Сметищният газ се състои основно от метан (CH4), въглероден диоксид (CO2), кислород
(O2), азот (N2), водород (H2), водни пари и проследи съединения и в по-малка степен в зависимост
от вида на депонираните отпадъци съдържа амоняк (NH3), сероводород (H2S), меркаптани и др.
Интензивното отделяне на биогаз започва след повърхностното запечатване на клетката и това може
да продължи десетилетия, до приключване на биологичното разграждане на органичните съставки в
отпадъците. Съставът на сметищния газ е представен в таблицата по-долу.
Таблица №9 Обичаен състав на сметищен газ от депо, на което се депонират биоразградими отпадъци

Компонент на сметищния газ
Метан (CH4)
Въглероде диоксид (CO2)
Кислород (O2)
Азот (N2)
Водород (H2)
Водни пари (H2O)
Съпътстващи компоненти

Проценти (%)
от 40 до 60
от 35 до 45
1 до 5
< 1 до 10
< 1 до 3
1 до 5
< 1 до 3

Източник: ISWA, 2010

Според други източници съставът на сметищния газ е съставен от:
•
•
•
•
•
•
•

Метан (45 - 60% количество)
Въглероден диоксид /Carbon Dioxide/ (40 - 60% количество)
Азот (2 - 5 % количество)
Кислород (0.1 - 1.0 % количество)
Амоняк (0.1 - 1.0 % количество)
Водород (0 - 0.2% количество)
Незначителни количества смеси като:
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o
o
o
o
o
o

меркаптани (одористични смеси, на които се дължи неприятната миризма)
ароматни въглеводороди
хлорни разтворители
алифатни въглеводороди
алкохоли
полиароматни въглеводороди (PAH, напр. нафталин).

Върху количеството и състава на отделяния биогаз влияят вида и количеството на
отпадъците, температурата на въздуха, атмосферното налягане, валежите, съдържанието на
определени вещества, които подтискат процесите на биодеградация, вида и количеството
(дебелината) на ежедневното и междинни покрития, степен на компактираност и др.

Фигура №5 Получаване на състава на сметищния газ съобразно възрастта на отпадъците
Оптималните условия за образуването на сметищен газ са:
Температура: 12 - 55°C
pH:
>6.7 и <7.4
алкалност: > 2,000 мг CaCO3/л (много вероятно ако има наличие на отпадъци от
строителство и събаряне /C&D отпадъци/)
• съотношение ХПК/общ азот/общ фосфор COD/N/P: 800/5/1 (COD=ХПК)
• Eh (редокс потенциал /RedOx/) -530 mV до -330 mV .
На Фигура №6 по-долу са представени фазите на протичане на биодеградационните процеси
в едно депо.
•
•
•
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Фигура №6 Фази на протичане на биодеградационните процеси в едно депо.

Количеството на образувания сметищен газ варира през целия жизнен цикъл на депото и
зависи от типа на отпадъците, съдържанието на влага, мощност на отпадъчното тяло, степента на
компактиране на отпадъците, рН, температурата и продължителността от време, през което
отпадъците са били депонирани и др. фактори. Биодеградационните процеси в отпадъчното тяло
протичат в няколко отделни фази и състава на сметищен газ ще се променят по време на тези фази,
както е показано на схемата по-горе.
При започване на процеса на разграждане, бактериите усвояват цялото количество кислород,
съдържащо се в отпадъците и освобождават главно въглероден двуокис, вода и топлина.
Производството на метан (метаногенеза) започва една след установяване на анаеробни условия в
отпадъчното тяло, обикновено 3-6 месеца след тяхното депониране. По време на пика на
производството на биогаз същият се състои обикновето от 50 до 60% метан и 40 до 50% въглероден
диоксид. След като биоразградимите съставки в отпадъците се изчерпат производството на биогаз
намалява и съставът на газ в отпадъците се връща на атмосферни условия.
Основните видове отпадъци на сметищата, които продуцират сметищен газ, са така
наречените биоразградими отпадъци. Към тях се отнасят домакинските отпадъци и утайките от
пречиствателни станции за отпадъчни води и от септични ями, които са с високо съдържание на
органичен въглерод (Corg) и вода. Източник на сметищен газ са и някои видове селскостопански и
промишлени отпадъци, като дървени опилки, животински торове или отпадъци от клане на
животни, целулоза и шлака от хартиената индустрия и др. Газоотделянето започва няколко дни след
изхвърлянето на биоразградимите отпадъци. В зависимост от наличието или липсата на кислород,
отпадъците претърпяват аеробни или анаеробни биологически трансформации. Природата на
крайните продукти в тези два вида биологически трансформации е различна. И двете
трансформации причиняват 50% намаляване на количеството на отпадъците.
Аеробният процес може да бъде изразен по следния начин:
Органична материя + O2 + хранителни вещества → компост /органична тор/ + CO2 + H2O + NH3 +
SO42- + топлина.
Анаеробният процес по разграждане може да бъде описан като:
Органична материя + H2O + хранителни вещества → CO2 + CH4 + NH3 + H2S + топлина.
Постоянните температури са много важни за непрекъснатото производство на сметищен газ.
Под 4°C микробиологичните процеси се забавят или спират. Тъй като сезонните атмосферни
температурни колебания оказват влияние върху температурата на почвата до 2 метра под земното
равнище, може да се предполага че в депа с вътрешно производство/образуване на топлина поради
микробиологични процеси, този ефект може да бъде забелязан до 1 – 1.5 м под повърхността.
Поради тази причина, само сметища с дебелина на отпадъците >>1.5 метра могат да се считат
способни да произвеждат сметищен газ в постоянни количества.
Оценка на газовите емисии е необходима само там, където има ясно изразен потенциал за
производството на сметищен газ. Това не е необходимо в случаите, когато:
•
•

процентът на инертни отпадъци (т.е. строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване,
шлака, пепел, почва и т.н.) е твърде висок;
дебелината на депонираните отпадъци е твърде малка;
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•

възрастта на отпадъците е твърде висока.

Ако потенциалът на депото да произвежда газ е твърде нисък, измерванията на газови емисии
са неоправдани. За да се определи потенциалът дадено депо да произвежда газ, може да се приложи
изчислителен модел за определяне на количеството образуван сметищен газ. Налични са много
модели за изследване производството на сметищен газ, част от които са посочените по-долу:
• USEPA LandGEM;
• модел на Мацани /Mazzani/ и колектив;
• модел на Табасаран и колектив (Tabasaran et al.), съответно Ретенбергер и колектив
(Rettenberger et al.).
На базата на потенциалното производство (образуване) на газ, определено чрез модела, могат
да бъдат изчислени отделените от повърхността газови емисии за депото. Резултатите се представят
във вид на газови емисии от сметището на кв. м.
За допустимата граница на повърхностни газови емисии на сметището е определена норма
4 л/м²*ч - гранична стойност в съответсвие с германските и австрийски нормативни изисквания.
За площадки, на които потенциалните повърхностни газови емисии, изчислени чрез модела,
са под тази стойност, не се изискват допълнителни дейности относно сметищния газ. Ако
изчислените потенциални повърхностни газови емисии надвишават граничната стойност от
4 л/м²*ч, то за въпросното сметище е наложително да се направят допълнителни изследвания.
Законови изисквания
Съгласно чл. 21 от Наредба №6/2013 г. в депата, на които се депонират биоразградими
отпадъци, се проектират и изграждат инсталации за събиране, обработване и оползотворяване на
отделените газове. В случай че оползотворяването на събраните газове от депото е икономически
нецелесъобразно, се предвижда тяхното изгаряне в съоръжение за термично третиране. Събирането,
обработването и оползотворяването на газовете от депа трябва да се извършва по начин, който не
води до риск за живота и здравето на хората и до риск или увреждане на околната среда.
Акумулирането и отделянето на газовете от депата се контролира през експлоатационния период и
след закриването на депото в съответствие с предвижданията на плана за контрол и мониторинг по
приложение №3 от наредбата.
В т. 5.7. от Приложение № 2 Изисквания към проектните решения на тялото на депото (Изм.
- ДВ, бр. 13 от 2017 г.) е посочено, че при повърхностно запечатване на съществуващи депа за
неопасни отпадъци, на които са депонирани биоразградими отпадъци, се допуска отвеждане на
газови емисии от тялото на депото в атмосферния въздух, при условие че с проекта за
изграждане на горния изолиращ екран на депото се докаже, че газовите емисии от депото:
а) са незначителни и тяхното оползотворяване или изгаряне в съоръжение за термично
третиране е икономически нецелесъобразно;
б) не водят до риск за живота и здравето на хората и до риск или увреждане на околната
среда.
Ръководство за управление на сметищни газове (Guidance on the management of landfill gas,
SEPA Scotih Environmental protection Agency)
Видът и естеството на системите за събиране на газ за такива обекти зависи от вида на
депонираните отпадъци и тяхният потенциал за генериране на сметищен газ.
Системите за събиране на биогаз следва да са проектирани с оглед:
•

предотвратяване миграцията на сметищния газ;
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•

минимизиране на емисиите му;

•

оптимизиране процеса на оползотворяване му (където е приложимо).
Елементите на системите за събиране на биогаз включват:

•
•
•
•

газов дренаж;
газоотвеждащи кладенци (вертикални или хоризонтални кладенци (траншеи);
контролни шахти;
газоотвеждащи тръби.

Посочените по-долу индикативни критерии
целесъобразността от оползотворяване на биогаза:

установяват

жизнеспособността

/

•

Размер на засегнатата площ – места /депа с под 200 000 тона отпадъци се счита, че не могат
да генерират сметищен газ с повече от 0.75 MW и не представляват интерес от търговска /
икономическа гледна точка. Независимо от това съществуват системи за оползотворяване на
сметищен газ с капацитет 0.3 MW;

•

Релеф на мястото (мощност на отпадъчното тяло) – приема се, че минималната дълбочина, от
която сметищния газ може да бъде извлечен ефективно и да бъде оползотворен, е 4 метра,
т.е. сметищното тяло има мощност поне 4 метра;

•

Дебит на газа – общият дебит на депата за депониране е между 600-750 m3/h (при 50% метан)
за генериране на 1 MW;

•

Състав на отпадъците – ако отпадъците в площадката съдържат 75% или повече неорганични
отпадъци, тогава образуването на сметищен газ от депото за отпадъци ще бъде минимално.
Независимо от това, това все пак може да бъде значимо по отношение на потенциалното
въздействие върху околната среда;

•

Местоположение на обекта – ако се обмисля схема за директно използване, крайният
потребител на газа трябва да бъде на разстояние до 10 км от мястото на депониране; в
противен случай разходите за транспортиране на газ могат да направят схемите
икономически необосновани.

Като осреднени първоначални данни за генерирането на сметищен газ за обекти (депа), които
са приели биоразградими отпадъци се приема, че всеки тон биоразградими отпадъци ще произведат
10 m3 метан на година. Уравнението, показано по-долу, може да бъде използвано за изчисляване на
приблизителния газов поток, който ще се генерира. Това метод за изчисление може да доведе до
надценяване на газовия поток.
Изчисляване на приблизителния поток отпадъчни газове:
Q = M x 10 x T /8760
където:
Q = газов поток метан, m3/час
M = годишно количество на биоразградимите отпадъци в тонове
T = време, години
Изискванията за най-добри практики за управление на сметищен газ са:
•

Задържане – бариери за предотвратяване повърхностните емисии от сметищен газ.
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•

Събиране – активна система за събиране на газ до постигане на максимална ефективност.
Годишна ефективност на събираемостта за метан трябва да се сравнява със стойност 85
процента.

•

Използване, изгаряне и третиране – система от процеси на изгаряне (или друго третиране),
които отговарят на ограниченията на емисиите за този процес.

Следните индикативни показатели могат да се прилагат по време на риска процес на
обследване, за да се посочи кога газът, получен от депониране на отпадъци, има потенциал да бъде
използван. Параметрите и праговите им стойности, над които се приема, че е икономически и
екологично аргументирано оползотворяването на сметищния газ са показани в таблица №10.
Таблица №10 Параметри на депа за отпадъци съобразно които е аргументирано оползотворяване на
сметищни газове
Параметър
Общо количество депонирани отпадъци
Газов поток
Дълбочина на отпадъците
Състав на отпадъците

Стойност
> 200 000 тона
>600 м3/час
>4 метра
>25% теглото са органични отпадъци

Управление на ниски нива на сметищни газове от депа за отпадъци (Management of Low Levels
of Landfill Gas, Golder Associates Ireland Limited)
Калоричността може да се определи като количеството енергия (топлина), отделено при
изгарянето на единица количество от гориво. В случая на газово гориво енергийното съдържание
обикновено се определя в единици мегаджаули на кубичен метър гориво (MJ / m3). Полезната
енергия, получена от изгарянето на газ от сметища, почти изцяло се дължи на съдържанието му на
метан. В Депата за отпадъци газът обикновено е приблизително 50% обем метан в точката на
изгаряне. Термините „ниска калоричност” или „слаб” газ в контекста на депото, в общи линии се
отнася до събран газ от депонирани отпадъци, в който съдържанието на енергията (например метан)
е под това, което обикновено се изисква за ефективното функциониране на традиционната
инфраструктура за депониране на отпадъци. На практика газ от депониране на отпасдъци с ниска
калоричност обикновено се счита, че има концентрация на метан под приблизително 30 обемни %.
Сметищен газ с ниска калоричонст се характеризира се с по-ниска температура на изгаряне и побързо изгаряне във въздуха.
Има два аспекта, които засягат управлението и контрола на сметищен газ с ниско калорично
съдържание /ниско съдържание на метан/
•

Количество: Събира газ с нисък дебит;

•

Качество: Ниско съдържание на метан в добития газ..

Начинът за приложимото управление на сметищен газ от депа от такива места се свежда въпроса
дали обема и качеството на сметищния газ е недостатъчно за последващото му изгаряне във факел с
висока температура.
Контрол на газовете, отделяни от депата – Ръковоство за изискванията за контрол на
отпадъчните газове съгласно Директивата на депата (Landfill Gas Control - Guidance on the
landfill gas control requirements of the Landfill Directive)
http://ec.europa.eu/environment/waste/landfill/pdf/guidance%20on%20landfill%20gas.pdf
Операторът следва да прогнозира и изчислява генерирането на газ от депониране през целия
жизнен цикъл на обекта.
49

Генерирането на газовете от депа ще намалее с течение на времето, като произвежда по ниски обеми газ и с по-ниско съдържание на метан. Операторите на депата трябва да имат предвид
следната йерархия: техники за третиране през целия живот на депото, за да се гарантира, че
максималният размер на депото дестилатният газ се окислява през целия жизнен цикъл на депото.
•

Високотемпературно изгаряне;

•

Нискотемпературно изгаряне (Изгаряне на газ с ниска калоричност – ниско съдържание на
метан);

•

Други техники за окисляване на метан.

Работният инвестиционен проект за рекултивация на съществуващото депо за отпадъци в
землището на гр. Две могили ще определи вида и елементите на газоотвеждащата система, в т.число
необходимостта от инсталация за високотемпературно изгаряне на биогаз.
Възможните алтернативи за управление на сметищния газ са:
• събиране на сметищните газове и изгарянето им в инсталация за сметищен газ (от гледна
точка на изследванията вариантът не е приложим)
• събиране на сметищните газове без изгарянето им (изграждане на виртикални ГК или
хоризонтални траншеи и др.)
Съгласно Трети национален план за действие по изменениe на климата за периода 2013-2020
г., сектор „Отпадъци“ е особено значим сектор с изключително голям потенциал за намаление на
емисии на парникови газове. В световен мащаб около 5-20% от общия метан се отделя при
анаеробните процеси на разграждане на отпадъците.
Според Националния доклад за инвентаризация на ПГ от 2011 г. приносът на сектор
„Отпадъци“ към общото количество емисии ПГ (без да се отчита LULUCF) е 10%, което го нарежда
след сектор „Енергетика“ – 76% и сектор „Земеделие“ – 13% и пред сектор „Индустрия“ – 6%.
Емисиите на парникови газове от депонираните отпадъци представляват около 77,02% от
общото количество емитирани отпадъци от сектора, емисиите от третирането на отпадъчни води са
около 22,19% и от изгаряне на отпадъци – 0,79% (National Inventory Report 2011 for Greenhouse Gas
Emissions).
Приключването на рекултивационните дейности за съществуващото депо за битови отпадъци
в землището на гр. Две могили ще доведе до изпълнение на една от мерките за намаляване на
емисиите на ПГ от депонираните отпадъци, включена в Трети национален план за действие по
изменениe на климата за периода 2013-2020 г., а именно:
 Намаляване на отделяния от депонираните отпадъци биогаз чрез въвеждане на улавяне и
изгаряне на биогаза във всички нови и действащи регионални депа за отпадъци, въвеждане
улавянето и изгарянето на биогаза в стари общински депа, които предстои да бъдат закрити,
изследване на енергийния потенциал на образувания биогаз в депа, които предстои да бъдат
закрити, въвеждане на измерване на количеството (дебита) на уловения биогаз в системите за
изгаряне, за да се изпълни изискването за измерване и документиране с оглед признаване
възстановяването на метана.
Неприятни миризми
Неприятните миризми се появяват в следствие на естествените биодеградационни процеси на
разграждане на отпадъци, съдържащи органични компоненти, както и наличие на депонирани
отпадъци с неприятна миризма (отпадъци от канализационни системи и др.).
Запалване и самозапалване на отпадъци
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При анаеробното разграждане на биоразградими компоненти, съдържащи се в отпадъците, се
отделя сметищен газ, състоящ се основно от метан, въглероден диоксид, сероводород, амоняк,
меркаптани и др. Метанът е запалим газ, който при смесване с въздуха (особено в затворени
помещения) образува взривоопасни смеси. Предвид горното при дейностите по депониране на
отпадъци е абсолютно забранено паленето на огън, тютюнопушенето и др., които могат да създадат
рискове от запалване на отпадъците. Рискът от запалване и самозапалване на отпадъците е
минимален при стрикно спазване на приетата технология за изпълнение на рекултивационните
дейности.
По-чести и по-неблагоприятни са случаите, когато се получава димене, което като ефект на
въздействие се приближава повече към фактора “неприятни миризми”.
Въздействието от изгорелите газове при осъществяване на дейностите по рекултивация на
съществуващото депо за битови отпадъци, землище на гр. Две могили, може да се отчете като
незначително, пряко, без вторично въздействие, временно, краткотрайно и обратимо.
Въздействието от неорганизираните източници на прах при осъществяване на дейностите по
рекултивация на съществуващото депо за битови отпадъци, землище на гр. Две могили, може да се
отчете като незначително, пряко, без вторично въздействие, временно, краткотрайно и обратимо.
Отрицателното въздействие в следствие осъществяването на дейности по рекултивация на
съществуващо депо за неопасни отпадъци в землището на гр. Две могили по компонент атмосферен
въздух ще се прояват основно при движението на специализирана техника, неприятни миризми при
разкопаване на отпадъците, прахови емисии при предепониране на отпадъци и др.
По своята същност депото се явява площен източник на емисии в атмосферния въздух.
Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на съществуващо депо в
землище на гр. Две могили, в процеса на изпълнение на рекултивационните му дейности, могат да се
групират както следва:
Емисии от точкови източници;
Площни източници;
Линейни източници – при транспортирането на отпадъци до депото и при транспорт на
материали за влагане в строитеството на обекта.
Емисии от точкови източници
Емисии на точкови източници са газоотвеждащата система – вертикални газови кладенци
и/или инсталация за високотемпературно изгаряне (ако такава бъде предвидена).
Площни източници (неорганизирани емисии)
Източници на неорганизирани емисии ще бъде съществуващото депо за битови отпадъци в
землището на гр. Две могили.
Преди полагане на горен запечатващ екран на депото във въздуха ще се наблюдават емисии
на: прах, въглероден диоксид, метан, амоняк, и други. Тези емисии са ограничени и не могат да
бъдат дефинирани точно като количество и състав, но са носители на неприятни миризми.
Към неорганизираните източници на емисии на територията на площадката се отнасят:
•
•
•

Емисии от товаро-разтоварни дейности;
Емисии от транспорт на превозни средства;
Емисии в резултат от течове (аварийно).

Основен замърсител, който се емитира неорганизирано от съществуващото депо е прах.
Неговото количество зависи от вида на отпадъците, начина на депониране и скоростта на вятъра.
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Емисиите на прах могат да възникнат при ветровито време:
•
•
•
•

При разтоварване на отпадъци, при транспортиране на отпадъци (подлежащи на
предепониране), транспорт на материали и др.;
При инсталирането на материалите за покриване (изграждане на минерален запечатващ пласт);
При шофиране на машините по сухи райони, без настилка;
При шофиране върху райони с настилка, които не са добре почистени.

Линейни източници
Емисии от работа на двигателите с вътрешно горене на товарните превозни средства
В атмосферния въздух ще се отделят емисии на вредни вещества (отработили газове на
автомобили) – при транспортиране на отпадъци, подлежащи на депониране, транспортиране на
материали за запръстяване и др. Емисиите са основно на азотни оксиди (SOx), серни оксиди (SOx) и
въглеводороди (CxHy). Замърсителите ще се отделят при работата на двигателите с вътрешно горене
на транспортните средства.
Интензивно миришещи вещества
При процесите на анаеробно разграждане на отпадъци се отделят вещества, които
притежават мирис. Предвид факта, че в обекта до м.декември 2017 г. са се обезвреждали
биоразградими отпадъци със значителна част на органично съдържание, това неминуемо води до
наличието на емисии от неприятни миризми особено в зоната на депониране на отпадъците. По
произход неприятните миризми могат да бъдат причинени от:
- дейности по разкопаване на предварително депонирани отпадъци;
- боравене с отпадъци с неприятна миризма (например отпадъци от почистване на
канализационни шахти и др.);
- емисии от депото в следствие анаеробното разграждане на отпадъците през анаеробната
фаза, при която интензивно се образува сметищен газ.
Източниците на замърсяване от самия автомобил са няколко и могат да се групират по
следния начин: двигател, резервоар на автомобила, ходова част, спирачна система и др.
Фактори, влияещи върху количеството и характера на вредните вещества, отделяни от
автомобилния транспорт
Един от основните фактори, от които зависи характерът и количеството на замърсителите, е
видът на използваното гориво. С най-голямо приложение засега са т.нар. „конвенционални горива”,
т.е. бензинът и дизеловото гориво. Освен че те имат различни свойства се използват и в различни по
тип двигатели, преминават през различни по технология горивни процеси.
Фактор с голямо значение за емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух е
организацията по използването на автомобила и неговото техническо състояние. Когато един
автомобил се използва нерационално, това води до излишен разход на гориво, а оттук и до излишни
емисии на замърсители. Нерационалното използване на автомобила може да бъде по пробег и по
товароспособност. По пробег то е свързано с излишно удължаване на празните пробези, а по
товароспособност с непълно използване товарния капацитет на превозното средство, чрез
недостатъчно напълване, лошо подреждане на товарите, използване на превозни средства,
неподходящи за дадения вид превоз и пр.
Възрастта на автомобилния парк в даден район или страна също определя степента на
замърсяване. Един стар автомобил замърсява повече околната среда, отколкото един нов,
Възникване на емисии от нови замърсители в резултат на аварии има потенциал за
отрицателно влияние върху човешкото здраве и следва факторът да бъде идентифициран като
рисков за обекта с цел прилагане на превантивни мерки.
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e.

Въздействие върху водата

ПУРБ Дунавски район за периода 2016 – 2021 г.
В Раздел 2 Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от
човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води, т.2.2.2.6. Депа за
битови, строителни и промишлени отпадъци, е посочено, че старите все още действащи или
нерекултивирани депа/сметища, които не отговарят на екологичните законови изисквания, и
създават риск от замърсяване на повърхностните води се разглеждат като дифузен източник на
натиск. Тези депа подлежат на закриване и рекултивация – техническа и биологична. Регионалните
депа се определят като точков източник с контролирано изпускане на инфилтрата след пречистване,
а възможностите за дифузни замърсявания от тях са минимални и са свързани основно с евентуални
аварийни ситуации.
В раздел Oценка на натиска от точкови източници са анализирани източници, един от които са
Депа за отпадъци;
В риск да не постигнат добро състояние поради натиск само от точкови източници са
оценени 2 бр. подземни водни тела – подземно водно тяло „Порови води в Кватернера – Айдемирска
низина“ с код BG1G0000QAL012 и подземно водно тяло „Порови води в Кватернера – р. Вит“ с
код BG1G0000QAL018, т.е. районът на съществуващото депо не е в риск.
Като дифузни източници на замърсяване на повърхностните води са определени и
разгледани:
• Депата за битови, строителни и промишлени отпадъци, които не отговарят на
екологичните изисквания;
Извършването на дейностите с неизправна специализирана техника може да доведе до
замърсяване на улични платна (при транспорт на отпадъци и материали) с масла и др. опасни
вещества, които да попаднат в повърностните води при наличие на валежи. Обезвреждането на
битовите отпадъци в съществуващото депо за отпадъци може да окаже негативно създействие върху
водите, тъй като депото не е изградено и не се експлоатира при спазване на всички нормативни
изисквания, в частност Наредба №6/2013 г. За депото не е наличен долен изолиращ екран, система за
събиране и отвеждане на образувания инфилтрат (водите, просмукващи се през отпадъчното тяло),
образувания сметищен газ не се събира организирано, не се извършва мониторинг на подземни и
повърхностни води, инфилтрат, почви и др.
От обекта не се формират производствени отпадъчни води, т.е. няма заустване на
производствени отпадъчни води във водни обекти. В резултат от жизнената дейност на персонала –
ще се формират битово-фекални отпадъчни води, ще се предвидят химически тоалетни.
Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с добив на подземни води
поради което няма да окаже влияние върху:
• геоложките и хидрогеоложки условия на района и върху режима и качествата на
повърхностните и подземни води;
• количественото и химичното състояние на подземните води.
На територията на площадката няма да се съхраняват опасни химични вещества и смеси,
чиито разлив да доведе до замърсяване на почви и повърхностни води. При аварийни разливи (напр.
масла от ППС, доставящи суровини и материали) същите ще се третират с дървени пилки, които в
последствие ще се третират като опасни отпадъци.
В непосредствена близост до обекта няма обособени санитарно-охранителни зони на
водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и минерални води.
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Площадката (ПИ 20184.60.381) не попада в обхвата на пояс I или пояс II на санитарноохранителни зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни
нужди.
С писмо изх.№ АО 3068-1 от 29.06.2018 г. на РИОСВ – Русе във връзка с внесено
уведомление за инвестиционно предложение за рекултивация на депото в град Две могили
компетентния орган е определил приложимата процедура по реда на ЗООС – преценка
необходимостта от ОВОС. В т. III от горецитираното писмо е посочено, че в информацията за
преценяване необходимостта от ОВОС следва подробно да бъдат разгледани мероприятията по
техническа и биологическата рекултивация, дейностите по управление на инфилтрата,
генерираните газове и необходимия мониторинг на етап закриване на депото.
Събиране на инфилтрат
Нормативни изисквания
Съгласно Наредба №6/2013 г. защитата на компонентите на ОС се осигурява чрез
проектиране на отводнителни съоръжения, дренажна система за събиране и отвеждане на
инфилтрата от тялото на депото, а при необходимост се предвиждат и съоръжения за неговото
пречистване в съответствие с разрешителното за заустване на отпадъчни води или комплексното
разрешително.
Чл. 16, ал.1, т. 3. от Наредба №6/2013 г. регламентира необходимостта от събирането на
замърсените води и инфилтрата от депата. Горепосоченото изискване може да не се прилага, когато
местоположението на депото, резултатите от геоложките, хидрогеоложките и хидроложките
проучвания, видът и характеристиките на приеманите отпадъци показват, че депото не представлява
потенциален риск за околната среда.
Съгласно Guidance for the Treatment of Landfill Leachate, Integrated Pollution Prevention and
Control (IPPC) управлението на инфилтрата следва да се предхожда от събиране на информация по
отношение на: количеството му, химичния му състав, наличие на опасни свойства и др.
Възможните алтернативи за управление на инфилтрата при депа, на чиято територия са
депонирани относително неголямо количество отпадъци, са:
• събиране на инфилтрат в специално проектирано съоръжение, на площадката.
• липсата на съоръжение за събиране на инфилтрата.
В случай, че в хода на изготвяне на работният инвестиционен проект се докаже
необходимостта от изграждане на съоръжение за събиране на инфилтрата на площадката, то
събраният инфилтрат периодично ще се транспортира за последващото му третиране в
пречиствателна станция за отпадъчни води. Такава схема на управление на инфилтрата беше
одобрена за депото за отпадъци в кв. „Средна кула” на град Русе, където инфилтрата се събира в
ретензионният резервоар – готова цистерна от ВППЕ (HDPE) с вместимост от 6 m3.
Факта, че депото е с преустановена експлоатация прави нерентабилно, неефективно и
нецелесъобразно изграждането на локална пречиствателна станция за пречистване на инфилтрата на
мястото на образуването му.
Въздействието по компонент води е незначително, периодично, отрицателно, и краткотрайно.
f.

Въздействие върху почвите

Дейността „рекултивация на съществуващо депо за неопасни отпадъци в землището на гр. Две
могили” може да окаже незначително отрицателно влияние върху компонент почви, изразяващо се в:
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 замърсяване на почвите, които са в непосредствена близост до пътното платно, поради
натрупване на тежки метали в тях от движението на транспортна техника и на ПИ
20184.60.381;
 замърсяване на почвите в непосредствена близост до пътните платна и площадката на депото с
масла и др. (само в случай на аварийни разливи).
Основното влияние обаче върху компонент почви е положително, дълготрайно – поради
ограничаване разпространението на замърсители в почвите и ще се прояви след приключване на
дейностите по рекултивация.
Важно е да се отбележи, че движението на специализирани превозни средства при
осъщестявяване на транспортирането на отпадъци само по себе си не може да доведе до замърсяване
на почвите, а само в много незначителна степен да допринесе за натрупване на вредни вещества в нея
в следствие трафика на МПС като цяло.
Автомобилният транспорт замърсява почвите с тежки метали (олово, мед, цинк, кадмий,
никел, кобалт, манган и др.). Те попадат в растителността и почвите около пътищата, а оттам в
животните и човека. Широчината на прилежащата ивица около автомобилните пътища, която се
замърсява с тежки метали, зависи от силата и посоката на преобладаващите ветрове. Проучванията
показват, че една средно голяма автомагистрала замърсява чувствително ивица с широчина около 50
метра от двете страни на пътя, докато след това съдържанието на тежки метали в почвата и
растителността рязко намалява. При участъците от пътя, разположени във ветровити райони,
замърсяването може да достигне и до 100 метра в подветрената страна, а положението се усложнява,
ако в близост има реки, които могат да пренесат замърсителите и на по-голямо разстояние. Някои
елементи, като мед и цинк, са необходими на растенията за осъществяване на хранителните им
функции. Натрупването им в големи количества обаче затруднява обмяната на веществата и
следователно има токсичен ефект. По същия начин действа оловото, но то се усвоява по-трудно от
растенията. Особено опасен е кадмият, защото затруднява хранителните функции на растенията и
намалява полезните им качества.
Реализацията на инвестиционното предложение ще окаже положително и дълготрайно
въздействие върху почвите в района на площадката на депото.
g.

Въздействие върху земни недра
Опазването на земните недра се осигурява чрез:
 опазването и рационалното ползване на подземните богатства и подземните води;
 екологосъобразното управление и използване на отпадъците;
 възстановяването и/или рекултивацията на нарушените терени при проучването и ползването
им;
 ефективна защита от природни бедствия, катастрофи и други разрушителни процеси в
резултат на човешката дейност.

Дейностите по рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци в землището на гр.
Две могили, не са свързани с ползване на подземни богатства и/или подземни води, които да
изискват специфични мерки по опазването на земните недра.
Инвестиционното предложение не е свързано с добив на подземни богатства, инжектиране и
реинжектиране в земните недра и др. Не се очаква въздействие върху земните недра.
h.

Въздействие върху ландшафта
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Имотът се намира извън регулация, в землището на град Две могили. Инвестиционното
предложение ще окаже положително въздействие върху съществуващия ландшафт, като след
рекултивацията ще се впише в рамките на съществуващите терени.
Въздействието върху ландшафта е положително и дълготрайно.
i.

Въздействие върху климата

Количеството на образувания сметищен газ варира през целия жизнен цикъл на депото и
зависи от типа на отпадъците, съдържанието на влага, мощността на отпадъчното тяло, степента на
компактиране на отпадъците, рН, температурата и продължителността от време, през което
отпадъците са били депонирани и др. фактори. Биодеградационните процеси в отпадъчното тяло
протичат в няколко отделни фази и състава на сметищен газ се променят по време на тези фази.
Съставът на сметищния газ е основен фактор за вида и концентрациите на емисии след
изгарянето им. Сметищният газ се състои основно от метан и въглеродния диоксид, амоняк,
сероводород, но в състава му влизат повече от 500 вещества. Много от тези газове са токсични, със
силна миризма, или и двете. Сероводородът, токсичен и със силна миризма газ, може да достигне до
5%. Сметищният газ е запалим, токсичен, отровен (в затворени помещения и големи количества) и
може да доведе до други опасности като изсъхване на дървестни видове. Метанът е запалим и
експлозивен при концентрации от 5-15 обемни % във въздуха.
Съгласно Трети национален план за действие по изменениe на климата за периода 20132020 г., приет с Решение №439 на Министерски съвет от 01.06.2012 г., сектор „Отпадъци“ е
особено значим сектор с изключително голям потенциал за намаление на емисии на
парникови газове. В световен мащаб около 5-20% от общия метан се отделя при анаеробните
процеси на разграждане на отпадъците.
Според Националния доклад за инвентаризация на ПГ от 2011 г. приносът на сектор
„Отпадъци“ към общото количество емисии ПГ (без да се отчита LULUCF) е 10%, което го нарежда
след сектор „Енергетика“ – 76% и сектор „Земеделие“ – 13% и пред сектор „Индустрия“ – 6%.
Емисиите на парникови газове от депонираните отпадъци представляват около 77,02% от
общото количество емитирани отпадъци от сектора, емисиите от третирането на отпадъчни води са
около 22,19% и от изгаряне на отпадъци – 0,79% (National Inventory Report 2011 for Greenhouse Gas
Emissions).
Една от мерките за намаляване на емисиите на ПГ от депонираните отпадъци, включена в
Трети национален план за действие по изменениe на климата за периода 2013-2020 г., която е
приложима към аргументиране необходимостта от реализиране на дейностите на територията на ПИ
20184.60.381, землище на град Две могили, е намаляване на депонираните отпадъци.
Изчисляване емисиите на вредни вещества в следствие от намалените количества депонирани
отпадъци
Методики за изчисляване на емисиите
При изчисляването на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух може да се
използва Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във
въздуха (утвърдена със Заповед №РД-165/20.02.2013 г. на Министъра на околната среда и водите).
Методиката е разработена чрез адаптиране на методическия инструментариум, отразен в
Ръководство CORINAIR-94, SNAP-94 за условията на България. Емисиите на всички замърсители
по четирите групи замърсители се определят по формулата:
Е

Е = ЕF . Q, където:
— емисия, получена в съответно количество;
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ЕF — емисионен фактор, който е относителна мярка – емисия, отнесена
към единица количествена характеристика, определяща адекватно
конкретната дейност.
Съгласно горепосочената Актуализирана методика депата за отпадъци са разгледани в група
090400. Емисионните фактори за първа група замърсители по тази група са както следва:
Таблица №11 Емисионни фактори за първа група замърсители
Емисии на замърсители
Въглероден диоксид (СO2)
Метан (СH4)
Неметанови летливи органични съединения (NMVOC)
Амоняк (NH3)

EF в kg/Mg
185,0
92,0
0,04
3,2

По прогнозни данни за периода на експлоатация на депо – 1993 г. – 2017 г. (при отчитане на
морфологията на битовите отпадъци, количеството депонирани отпадъци и др.) около 10 000 тона
биоразградими отпадъци са били обезвредени посредством наземно депониране – D1. В таблица
№12 по-долу са изчислени емисиите на вредни вещества, изпуснати в атмосферата вследствие
експлоатацията на депото.
Таблица №12 Емисии на вредни вещества, отделени в атмосферата за периода на експлоатация на депото
Биоразградими
отпадъци,
Изпуснати емисии на
Емисии на замърсители
EF в kg/Mg
вредни вещества, Mg
отклонени от
депониране, Mg
Въглероден диоксид (СO2)
185,0
1850
Метан (СH4)
92,0
920
10 000
Неметанови летливи органични съединения
0,04
0,4
(NMVOC)
Амоняк (NH3)
3,2
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Въздействието на ИП върху климата може да се оцени като положително, дълготрайно,
незначително, пряко.
j.

Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи

Имотът, отреден за депо, в който ще се изпълняват строително-монтажни работи, не попада в
защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най-близко разположените до ПИ защитени зони по ЗБР са BG0000608 Ломовете и
BG0002025 Ломовете, отстоящи на около 4 980 метра в посока югоизток от ПИ, в които ще се
реализира инвестиционното предложение.
Вероятни въздействия върху типове местообитания
Преки въздействия, изразяващи се в:
•
•
•

Унищожаване на местообитания;
Прегради за нормалното функциониране на местообитанията;
Нахлуване на чужди видове в природните местообитания

не се очакват в следствие изпълнението на строително-монтажните дейности по рекултивация на
съществуващото депо за отпадъци.
Въздействия върху местообитанията, изразяващи се в:
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•

Прогонване на животни заради засилено човешко присъствие

•

Влошаване качеството на съседните местообитания заради безпокойство (шумово
замърсяване)

не се очакват предвид факта, че площадката, върху която ще се изпълни строителство и към
момента се е използвала като депо и е била източник на шум от работата на механизация.
Въздействия върху местообитанията, изразяващи се в създаването на антропогенни
ландшафти не се очакват на територията на площадката на депото, тъй като рекултивирания терен
на депото ще се впише в съществуващия ландшафт.
При реализацията на дейността (строителни и монтажни дейности по рекултивация на
съществуващо депо за битови отпадъци в землището на гр. Две могили) не се очаква да настъпят
преки или косвени негативни въздействия върху видовете и местообитания, предмет на опазване в
защитените зони. Не се създават предпоставки за изменение на числеността, плътността и
възрастовата структура на популациите на видове, предмет на опазване в защитените зони.
В резултат от реализацията на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати
елементи на Националната екологична мрежа.
k.

Въздействие върху защитени територии

Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Липсва въздействие по
отношение на защитените територии.
Извод: в резултат на реализиране на ИП не се очаква да настъпи значително отрицателно
въздействие върху компонентите на околната среда и човешкато здраве.
ИЗВОДИ
Оценката на въздействието върху компонентите и факторите на околната среда в следствие
осъществяването на дейността „рекултивация на съществуващо депо за неопасни отпадъци в
землището на гр. Две могили” може да бъде оценено като краткотрайно, незначително,
отрицателно, обратимо – по време на СМР и положително – след приключване на СМР,
незначително, без кумулативен ефект, с локален характер. Замърсяване и/или увреждане на
компонент на околната среда, причинено от рекултивация на съществуващо депо за неопасни
отпадъци в землището на гр. Две могили не се очаква да настъпят.
По време на изпълнение на дейностите по техническа и последваща биологична
рекултивации няма да се допуска замърсяване на компоненти на околната среда (почви –
повърхностни и подземни, почви, атмосферен въздух, биологично разнообразие и неговите
елементи).
Нивото на шум – в най-близко разположените зони, подлежащи на шумозащита, ще е в
границите на нормативно определените.
По време на изпълнение на СМР (техническа рекултивация) емисиите на вредни вещества в
атмосферния въздух ще са основно прахови (предепониране на отпадъци, транспорт на земни
маси), както и интензивно миришещи вещества. Периодът на въздействие по компонент
атмосферен въздух ще е ограничен до няколко месеца.
Отпадъчни води /производствени/ при изпълнение на рекултивационните дейности няма да
се формират. За определен период от време, дори след изграждане на горен запечатващ пласт
на депото, ще продължи образуването на инфилтрат.
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За компонентите на околната среда, които са били изложени на антропогенен
натиск/замърсяване по време на експлоатацията на депото, основно – почви, води, въздух, ще
бъдат отстранени въздействията, които са ги пораждали.
Рекултивацията на съществуващото депо за отпадъци в землището на гр. Две могили ще
допринесе за постигане на следните ползи за опазване на околната среда, както и за
изпълнение на законови изисквания:
o Преустановяване замърсяването на атмосферния въздух (сметищен газ, прахови
емисии, интензивно миришещи вещества). Два от съставките на сметищния газ са
т.нар.парникови газове;
o Намаляване образуването на инфилтрат и предотвратяване на потенциалните
възможности от просмукването му в почвата и водите;
o Елиминиране на възможността от замърсяване на съседни на депото терени и площи с
леки отпадъчни фракции. Отстраняване на отпадъци от съседни терени (частни),
които са засегнати към момента;
o Осъществяване на контрол на компонентите на околната среда (мониторингови
кладенци за подземните води, нивелачни репери и др. – каквото ще се предвиди в част
„Мониторинг” на работния инвестиционен проект);
o Елиминира се възможността от разнасяне на зарази от птици и животни;
o Подобряване състоянието на биологичното разнообразие в района.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на
разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение;
Поземленият имот (ПИ) не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за
биологичното разнообразие, или в Защитени територии по смисъла на Закона за защитените
територии.
Най-близко разположените до ПИ защитени зони по ЗБР са BG0000608 Ломовете и
BG0002025 Ломовете, отстоящи на около 4 980 в посока югоизток от ПИ, в които ще се реализира
инвестиционното предложение.
В резултат на реализацията инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати елементи
на Националната екологична мрежа. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до увреждане и/или
унищожаване на природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона
BG0002025 Ломовети и BG0000608 Ломовете.
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от
риск от големи аварии и/или бедствия.
ИП не попада в обхвата на чл.103 от Глава седма на Закона за опазване на околната среда и
не се класифицира като предприятие и/или съоръжение с висок и/или нисък рисков потенциал. На
територията на площадката няма да се съхраняват опасни вещества (в т.число опасни отпадъци) по
приложение №3 ЗООС.
Предвид гореизложеното в следствия реализирането на ИП не може да възникне „голяма
авария” (голяма емисия, пожар или експлозия, в резултат на неконтролируеми събития в хода на
операциите на всяко предприятие или съоръжение в обхвата на глава седма, раздел I ЗООС, и която
води до сериозна опасност за човешкото здраве и/или за околната среда).
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Предприятията и съоръженията с висок/нисък рисков потенциал към момента на територията
на община Две могили са посочени в таблица №13 по-долу.
Таблица №13 Предприятия и съоръжения с висок и нисък рисков потенциал на територията на община Две
могили

Предприятие
Органика България
ЕООД
Производствена база
на ГЛОУБ
ИНДЪСТРИС ЕООД
Ф+С-Агро ООД

Оператор
„Органика
България”ЕООД
117 612 907
„ГЛОУБ ИНДЪСТРИС”
ЕООД
160059125
„Ф+С-Агро ООД“
117 535 581

Рисков потенциал

Дата на
вписване

Нисък рисков
потенциал

27.03.2018

Нисък рисков
потенциал

28.03.2018

Висок рисков
потенциал

12.03.2018

Адрес
Русе, Две могили,
с.Батишница, ул. „Дунав” №
2А
Русе, Две могили,
с.Батишница, ул. „Дунав” №
2А
Русе, Две могили, гр.Две
могили, ул.Черно море № 7

http://www5.moew.government.bg/?page_id=45744
4. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и
дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно);
Въздействие върху водите по време на изпълнение на СМР не се очаква. След приключване
на дейностите по рекултивация на депото въздействието ще е положително и дълготрайно.
Въздействието по компонент атмосферен въздух ще е пряко, краткотрайно, временно,
отрицателно и обратимо – в периода на извършване на СМР. След приключване на дейностите по
рекултивация въздействието ще е положително, дълготрайно по отношение на емисиите в
атмосферния въздух, в т.ч. и на парниковите газове.
По време на изпълнение на СМР очакваните въздействия върху компонент почви са непреки,
краткотрайни, временни и отрицателни. След приключване на дейностите по рекултивация на
депото въздействието ще е положително, пряко и дълготрайно.
Въздействие върху биологичното разнообразие не се очаква.
Очакват се преки, краткотрайни, временни отрицателни въздействия по отношение на
шумово натоварване при извършване на транспортни и товаро-разтоварни дейности – в етапа на
СМР. След приключане на рекултивацията въздействие по фактор шум не се очаква.
При аварийна ситуация е възможно възникване на незначително отрицателно въздействие
върху работещите в обекта и атмосферния въздух в района.
Кумулативни въздействия
Рекултивацията на депото за битови отпадъци в Две могили не е свързано с кумулативни
ефекти поради липса на съществуващи дейности и други инвестиционни намерения в района на
площадката, предназначена за рекултивация.
5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население;
населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението,
което е вероятно да бъде засегнато, и др.);
Пространственият обхват на въздействието е само в границите на производствената
площадка – ПИ 20184.60.381, землище на Две могили, община Две могили.
Пространствен обхват по компоненти почви и ландшафт – локален, в района на ПИ.
60

Пространствен обхват по компонент атмосферен въздух и фактори шум и вибрации ще е до
границите на производствената площадка, без да се оказва влияние върху най-близко
разположените жилищни сгради, отстоящи на около 1000 метра от площадката.
Население, което ще бъде засегнато – работещите на територията на площадката.
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието;
Вероятността от проява на отрицателни въздействия върху компонентите и факторите на
околната среда се оценява като много ниска, с незначителна интензивност и без комплексно
въздействие.
Вероятността от проява на отрицателни въздействия върху здравето на хората (персонала,
който ще е пряко ангажиран с изпълнението на дейностите по рекултивация на депото) се оценява
като много ниска, с незначителна интензивност – при спазване на ЗБУТ и ползване на лични
предпазни средства.
7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието;
Продължителност – постоянна по време на реализирането на ИП (изпълнение на СМР по
рекултивация на депото), без кумулативен ефект.
Честота – при извършване на СМР – 5 дни в седмицата, в рамките на работния ден.
Обратимост на въздействието – въздействието е обратимо, възниква само при извършване на
дейности по рекултивация и товаро-разтоварните дейности.
При аварийни ситуации не е възможно да се направи оценка. Критериите зависят пряко от:
- характера на аварийната ситуация;
- веществата/смесите, взаимодействали помежду си, както и техните количества;
- готовността за реакция от страна на персонала.
8. Комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни
предложения
В непосредствена близост до ПИ 20184.60.381 няма инвестиционни предложения, за които
компетентния орган РИОСВ – Русе се е произнесъл с ИАА (решения по преценка необходимостта
от ОВОС и/или решения по ОВОС) и за които има приключила процедура по реда на ЗООС
(посочени в таблица №2 в т.1б от настоящата информация).
В близост до съществуващото депо не се развива производствена дейност.
Предвид гореизложеното, не се очаква кумулиране на въздействия по компоненти и фактори
на ОС вследствие реализирането на инвестиционното предложение.
9. Възможност за ефективно намаляване на въздействията
•
•
•

Общата звукова мощност и нивото на шума в място на въздействието
Своевременна поддръжка и ремонт на използваната техника;
Работа на машини само в светлата част на денонощието;
Осигуряване на адекватна поддръжка на шумозаглушители и други акустични мерки;
61

•
•
•

•
•
•

Осигуряване на добре поддържани и чисти складови и транспортни площи на територията на
площадката;
Използване на правилно оразмерено технологично оборудване (колкото мощността на
дадено оборудване е по-голяма, толкова по-голям източник на шум е то);
Разтоварването на материалите (в настоящото ИП – и на отпадъците при предепонирането
им) да се извършва до твърда повърхност, т.е. да се намали максимално височината на
разтоварването им;
Избягване на празен ход на машини и оборудване;
На площадката не се допуска натрупване на тежкотоварни превозни средства и
специализирана техника;
На територията на площадката ще се съблюдава спазване скоростта на движение на
превозните средства, транспортиращи отпадъци (при предепонирането им) и материали.
Емисиите на отпадъчни газове
o Всички дейности на площадката ще бъдат извършвани по начин, недопускащ
разпространението на миризми извън границите й;
o Да се спазва стриктно приетата технологията за рекултивация – съобразно работния
инвестиционен проект за рекултивация (същия предстои да бъде възложен за изготвяне);
o Незабавно уплътняване на предепонираните отпадъците;
o Незабавно почистване на отпадъците в случай, че последните са разпиляни извън имота,
отреден за депо;
o Оросяване площадката на депото и пътищата в близост до и в района на площадката при
сухо и ветровито време и през летните месеци;
o Недопускане движението на превозни средства извън границите на площадката с мръсни
гуми;
o Плавен старт при движението на превозните средства;
o Осъществяване на товаро-разтоварните дейности при оптимали условия;
o Транспортните дейности се ограничават само до предварително определените маршрути;
o Движение на превозните средства да се осъществява с покривала;
o Инсталиране и поддържане на подвижни заграждения около работната зона (при
необходимост).

Съгласно изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии
на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни
източници на емисии.за ограничаване на праховите емисии при товарене/разтоварване,
транспортиране и складиране на отпадъците:
• ограничаване разтоварването на прахообразни материали при силен вятър;
• подходящ избор на места за разтоварване на такива материали;
• ограничена височина на депониране.
За целия период на изпълнение на СМР ще се следи за наличието и разпространението
(разстоянията до праговете на чувствителност) на одоранти (миризми).
Предотвратяването и контрола на емисиите са основно от прах, миризми и ЛОС и някои
неорганични съединения. НДНТ са:
• ограничаване употребата на отворени танкери, съдове и др чрез:
62

•

o съхранение на отпадъците или суровини под покритие или в непромокаема опаковка;
o наличие на процедура за регистриране на течове и процедури за възстановяване
работата на оборудването;
намаляване емисиите на замърсителите във въздуха до допустими нива.

Основни мерки за намаляване емисиите от ДВГ са:
• подобряване качеството на горивата,
• подобряване техническите параметри на двигателя,
• снабдяване със съоръжения (катализатори) и др. подобни.
Разливи на опасни вещества по площадката
o За установените разливи (само при аварийни ситуации) ще се води Дневник с данни за
датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и
количество на замърсителите, предриетите мерки за отстраняване на разлива и
последствията от него, както и наименование/номер на приемащия обем, където е събрана
остатъчната течност.
o Ще се съхраняват подходящи сорбенти на площадката с оглед своевременно отстраняване
на разливи.
Подземни води
o Няма да се допуска инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на
приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води;
o Прилагане на инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи
и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на
течовете;
o На площадката ще бъде осигурено съхраняването на достатъчно количество подходящи
сорбиращи материали за почистване в случай на разливи;
o Ще се прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества / препарати, които
могат да замърсят почвата / подземните води. За установените разливи/случаи на
изливане на вредни и опасни вещества върху площадката ще се води Дневник с данни за
датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и
количество на замърсителите, предриетите мерки за отстраняване на разлива и
последствията от него, както и наименование/номер на приемащия обем, където е събрана
остатъчната течност.
Почва
o Извършването на товаро-разтоварни работи, които биха могли да доведат до
течове/изливания на площадката ще се извършва единствено на определени за целта
места;
o Прилагане на инструкция за периодична проверка за течове от тръбопроводи и
оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на
течовете. Разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената
площадка ще се почистват/преустановяват максимално бързо след откриването им;
o Прилагане на инструкция за разливи от вещества/препарати, които могат да увредят
почвата и третиране на образуваните отпадъци;
o Няма да се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично оборудване
или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им;
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o Изготвяне на маршрути на движение превозните средства, при които транспортното
разстояние е най-малко (оптимизиране на транспортните разстояния);
o Транспортните дейности (за транспорт на отпадъци за предеподинирането им и за доставка
на материали за влагане в строителството) се ограничават само до предварително
определените маршрути;
o Използване на специализирана техника с високи Евро норми;
o Използването на качествени горива;
o Периодични годишни технически прегледи на специализираната техника;
o Недопускане движение с неизправни превозни средства;
o Недопускане смяна на масла и др. дейности, свързани с отделяне на опасни отпадъци и
вещества, на нерегламентирани места;
o Осъществяване на регулярни проверки на складовите площи за наличие на потенциални
разливи и проверка на съдовете за съхраняване на вещества.
Експертът по безопасност и здраве в строителството:
• Отговаря и следи за спазването на изискванията за ЗБУТ от работещите;
• Не допуска извършване на СМР от работещи извън поставените им задачи.
Операторите и работещите, на които е възложено управлението или използването на
строителни машини, инструменти за строително-монтажни работи:
• спазват инструкциите за експлоатация, инструкциите за безопасност и здраве и
изискванията на наредбата за съответната машина или инструмент;
• преди започване на работа проверяват изправността на машините и инструментите, а по
време на работа следят състоянието им, като при установена неизправност прекратяват работата;
• изпълняват нарежданията на ръководителя на обекта.
Мерки за опазване на околната среда по време на мониторинга
• Изпълнение на план за контрол и мониторинг – съобразно периодичността, предвидена в
част „Мониторинг” на инвестиционния проект;
• Проверка на системата за събиране на сметищен газ – каквато ще бъде предвидена в проекта;
• Информиране на компетентните органи при всяко замърсяване на околната среда над
допустимите норми.
Ефективно намаляване на въздействията върху човешкото здраве
•

•
•
•
•
•

Извършване на оценка на риска съгласно Наредба №5 от 1999 г. за реда, начина и
периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.), на риска за
здравето и безопасността на работещите и предприемане на всички необходими предпазни
мерки.
Спазване на технологичните процеси, описани в проекта за рекултивация;
Периодична проверка на технологичното оборудване по отношение на щум, вибрации и др.
Наличие на квалифициран персонал;
Периодично проиграване на възможни аварийни ситуации;
Използване на лични предпазни средства за всяко работно място.

Персоналът, ангажиран за работа на територията на площадката, използва лични предпазни
средства. Преди започване на работа ръководителя на обекта предварително информира всеки
работещ за рисковете, от които го защитават личните предпазни средства, които той му предоставя
за ползване. Ръководителят на обекта / площадката осигурява на работещите обучение и организира
64

демонстриране на начина за използването, съхраняването и проверка на изправността на личните
предпазни средства.
Личните предпазни средства се предоставят на работещите в деня на постъпването им на
работа.
Личните предпазни средства се използват:
• Постоянно – когато опасностите действат непрекъснато;
• Периодично – когато опасностите възникват при определени видове и условия на работа;
• Аварийно – при възникване на аварии, бедствия, катастрофи и други подобни обстоятелства.
Управителят на дружеството осигурява резерв от лични предпазни средства, необходими за
гарантиране на безопасното осъществяване на трудовата дейност и осигурява периодични проверки
за качествата на личните предпазни средства.
Лично предпазно средство (ЛПС) е всяко приспособление (екипировка), проектирано да се
носи или използва от работещия, за да го предпазва от една или повече възможни опасности,
заплашващи неговото здраве и безопасност при работа;
•
•
•
•

Личните предпазни средства:
осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до
увеличаване на който и да е риск;
отговарят на условията на съответното работно място;
съобразени са с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите;
съответстват на размерите на използващия ги.

Работата при третиране на отпадъци е посочена като един от основните рискови отрасли и
производства поради потенциално наличие на „Биологични агенти в работна среда”.
Превантивни мерки:
административни мерки – инструкции за безопасна работа; забрана за консумация на
храна и напитки на работното място, забрана за пушене, палене на огън и др.;
технически мерки – дистанционно управление на процеса;
отделяне на мястото за почивка и хранене от мястото за съхранение на работното
оборудване.
осигуряване на санитарно-хигиенни мерки- течаща вода, средства за измиване, кърпи за
еднократна употреба.
осигуряване на подходящи ЛПС – водонепроницаеми ръкавици, облекло, обувки, маски,
очила, лицеви щитове.
осигуряване на медицинско наблюдение.
10. Трансграничен характер на въздействията.
От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват въздействия с
трансграничен характер.
11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с
избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите
значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве;
Значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда и човешкото
здраве не се очаква да възникнат в следствие реализацията на ИП.
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За предотвратяване на аварийни ситуации на площадката е необходимо изпълнението на
следните мерки:
1. Периодична проверка на технологичното оборудване по отношение на щум, вибрации и
др.
2. Стриктно спазване на правилата за противопожарна защита в обекта. Наличие на
пожарогасителни средства за незабавна реакция. Обучен персонал за действие при пожар.
За обекта ще се спазват следните изисквания:
• На територията на депото не се допуска паленето на огън, както и всякакви действия,
създаващи предпоставки за възникване на пожар;
• Територията на депото ще се обозначи със съответните знаци за пожарна опасност;
• Районът на газовите кладенци ще се обозначи със съответните предупредителни знаци за
пожарна опасност;
• Не се допуска достъп на външни лица в границите на имота (депото).
3. Извършване на Оценка на риска и съобразно вида на идентифицираните опасности
осигуряване на лични предпазни средства и др.
Рискът за здравето на персонала, работещ с механизация и оборудване източник на шум, е
управляем при предприемане на организационни и управленски мерки:
- Изготвяне на инструкция за профилактика и поддръжка на съоръженията.
Прилагането на мярката осигурява изправност на експлоатираните машини. Предовратява се
възникване на нетипично високо шумово натоварване в резултат на износване на движещи части,
неизправности в съоръженията.
- Изготвяне на детайлна оценка на риска за работните места, обслужващи оборудването.
С изготвената детайлна оценка на риска ще се запознават всички работници.
- Определяне и маркиране с установените знаци на шумните зони, където трябва да се
носят средства за защита на слуха;
- Осигуряване на адекватни средства за защита на слуха, контрол върху използването им;
- Осигуряване на информация, инструктаж и обучение на работещите;
- Осигуряване на редовна проверка на слуха на всички работещи, изложени на
въздействието на високи нива на шума.
Работниците задължително ще носят лични предпазни средства за слуха там, където
експозицията на шум достига или превишава горните стойности на експозиция за предприемане на
действие.
Наличие на разливи в следствие от дефектирало оборудване
Разливи в резултат на дефектирало оборудване е възможно да възникнат в резултат на
аварийни ситуации в обекта – повреди на машини и съоръжения.
Основните рискове за здравето на персонала в резултат на отстраняване на разливи на масла от
аварирало оборудване са:
- Опасност от вдишване;
- Опасност за очите и кожата.
Рискът е управляем при предприемане на следните организационни и управленски мерки:
- Изготвяне на график за профилактика и поддръжка на машините и съоръженията.
С прилагане на организационната мярка се извършва превенция по отношение на възникване на
риска за работещите. Редовната профилактика и проверка на съоръженията съгласно инструкции за
поддръжка на производителя, минимизира риска от възникване на разливи вследствие на аварии;
- Поддържане на каталог с актуални листи за безопасност, запознаване на персонала с
опасностите.
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С прилагане на организационната мярка се извършва превенция по отношение на възникване на
риска за работещите.
- Осигуряване на обучен персонал;
- Осигуряване на лични предпазни средства и контрол по отношение използването му от
персонала;
- Осигуряване на подходящи сорбенти, използвани за ограничаване на възникнали
аварийни разливи.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.
Община Две могили не разполага с информация за проявен обществен интерес към
инвестицонното предложение.

Възложител:
БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили
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