
Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на 

оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, Приета с ПМС № 

201 от 31.08.2007 г. (Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.3 от 05 

Януари 2018 г.) 

 

„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, 

община Две могили, находящо се в ПИ с индентификатор 20184.60.381” 

 

Съдържание на уведомлението по чл. 10, ал. 1 

 

Част Б – за инвестиционни предложения 

1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): 

име, пълен пощенски адрес, лице за връзка – телефон, факс и адрес на електронна поща. 

 

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ЕИК 000530529  

Пълен пощенски адрес: община Две могили 7150, община Две могили, обл. Русе, бул. 

„България” № 84 

Телефон, факс и e-mail 08141/9208, obshtina@dvemogili.bg 

Лице за контакти – Хюлия Севдалиева – ССИОМПЕ в Община Две могили  

 

2. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение: 

а) местоположение на инвестиционното предложение - област и община, 

землище, номер на имота; 

Област Русе, община Две могили, землище на град Две могили, местност „Гърка” 

(наименованието на местността се среща и под името „Пръчкалъка”), ПИ 20184.60.381. 

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. 

 

б) срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение; 

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. 

Към момента Община Две могили няма изготвен работен инвестиционен проект за 

закриване на депото. Предстои обявяване на обществена поръчка за разработването на проекта, 

а след одобряването и издаването на РС – обявяване на ОП за избор на изпълнител на СМР.  



Изпълнението на СМР по рекултивация на депото ще се извършат в рамките на не 

повече от 6 месеца – техническа рекултивация. Отгледните мероприятия по изпълнената 

биологична рекултивация се определят на 3 години.  

 

 в) (отм. – ДВ, бл.81 от 2010 г. в сила от 15.10.2010 г.) 

 

г) цел и предмет на инвестиционното предложение – производство, жилищно, 

пътно и др. строителство; 

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 въведено 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”. 

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 м
2
 (18 942 м

2
) и обем на отпадъците – 60 506 м

3
. Засегнати (замърсени с отпадъци) са и 

части от съседни имоти – предвижда се последните да бъдат почистени при извършване на 

рекултивационните 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, които да възпрепятства 

замърсяване на почвите и водите (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).  

 Технически данни за депото 

 Съществуващото депо за 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” ЕКАТТЕ 20184. Имотът е общинска публична собственост (Решение на № 

190/18.07.2000 г.)  

GPS координати: X (позиция изток) = 25.85635; Y (позиция север) = 43.57581; LL 

(WGS84).  

 Депонираните отпадъци са насипани на две нива и имат обща средна височина около 4 

м. Депонирането на отпадъците се извършва, чрез насипване в разлато дере с непостоянен 

водоприток. Депото се експлоатира от 1993 г., като в състава на депонираните отпадъци 

преобладават битовите отпадъци, следвани от строителните. 

 До месец декември 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 се 

подравняват и уплътняват. За периода на експлоатация на депото не е използвана везна за 

претегляне на постъпващите отпадъци, както и не се извършва мониторинг на компонентите на 

околната среда. Депото не е маркирано и не е оградено. 

д) необходимост от нова инфраструктура – пътища, електроснабдяване, ВиК. 

 Инвестиционното предложение не изисква изграждане на нова или промяна на 

съществуваща инфраструктура – до имота има съществуващ полски път. За реализиране на ИП 

не е необходимо електроснабдяване и присъединяване към водоснабдителна мрежа 

(канализационна няма изградена в района).  



 е) природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез 

обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или 

подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост 

от изграждане на нови. 

 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 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 подземните води.  

 

3. Орган, отговорен за одобряването на 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). 

Главният архитект на Община Две могили е отговорен за одобряване на работния 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж.  

 

4. (нова - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Информация за датата и начина на заплащане на 

дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата. 

 Заплащането на таксата по реда на Тарифата за таксите, които се събират в системата 

на МОСВ по банковата сметка на РИОСВ – Русе ще се извърши по банков път. В момента на 

представяне на Искането за преценяване на необходимостта от ОВОС ще се представи и 

платежно нареждане за извършеното плащане.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 към чл. 10, ал. 2 

Приложения към уведомлението по чл. 10, ал. 1: 

Част Б – за инвестиционни предложения 

1. Характеристики на засегнатата територия – вид и начин на ползване на 

земите. 

 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. 

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. (доп. – ДВ, бл.81 от 2010 г. в сила от 15.10.2010 г.) Актуални скици на имотите, в които 

ще се реализира инвестиционното предложение, съдържащи списъци с координатите на 

точките, определящи границите на поземлените имоти или партиди на имотите в случаите, 

когато скицата се издава от общинската служба по земеделие, или координатни точки на 

трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура, придружени от информация 

за използваната координатна система, или координатни точки, определящи териториалния 

обхват на инвестиционното предложение за площни обекти, придружени от информация за 

използваната координатна система  

Регистър на координатите /граничните чупки/ на ПИ 20184.60.381 в землището на град 

Две могили, община Две могили, в координатна система БГ2005 г., са показани в таблицата по-

долу: 

№ по ред X Y 

1.  43°34'56.83"С 25°51'0.08"И 

2.  43°34'51.97"С 25°50'59.87"И 

3.  43°34'46.74"С 25°50'58.86"И 

4.  43°34'43.05"С 25°51'5.98"И 

5.  43°34'38.02"С 25°51'9.36"И 

6.  43°34'34.71"С 25°51'14.35"И 

7.  43°34'32.46"С 25°51'18.23"И 

8.  43°34'31.26"С 25°51'20.81"И 

9.  43°34'31.38"С 25°51'24.75"И 

10.  43°34'34.95"С 25°51'28.47"И 

11.  43°34'34.34"С 25°51'24.03"И 

12.  43°34'34.33"С 25°51'19.78"И 

13.  43°34'35.87"С 25°51'14.29"И 

14.  43°34'37.23"С 25°51'12.75"И 

15.  43°34'41.63"С 25°51'9.33"И 

16.  43°34'42.46"С 25°51'8.83"И 

17.  43°34'43.67"С 25°51'10.65"И 

18.  43°34'45.70"С 25°51'7.90"И 

19.  43°34'49.81"С 25°51'4.02"И 

20.  43°34'54.12"С 25°51'1.93"И 

21.  43°34'56.63"С 25°51'2.43"И 



3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, 

координати на граничните точки на имота и на обекта 

предложение, снимки, партида на имота и др. 

Поземлен имот 20184.60.381, землище на гр. Две могили, м. 

общинска собственост, НТП „Депо за битови отпадъци (сметище)”, площ 101 841 кв.м., 

Заповед за одобрение на КККР №

 

 
Фигура №1 Местоположение на съществуващо депо за битови отпадъци на

Местоположението на терена, подлежащ на рекултивация, спрямо околните терени и 

най-близко разположеното населено място 

Фигура №2 Сателитна снимка на съществуващо депо за битови отп

3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, 

координати на граничните точки на имота и на обекта – предмет 

предложение, снимки, партида на имота и др. - по преценка на възложителя

Поземлен имот 20184.60.381, землище на гр. Две могили, м. „Пръчкалъка

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.

Фигура №1 Местоположение на съществуващо депо за битови отпадъци на община Две могили, АГКК

Местоположението на терена, подлежащ на рекултивация, спрямо околните терени и 

близко 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

3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, 

предмет на инвестиционното 

по преценка на възложителя. 

Пръчкалъка”, е публична 

общинска собственост, НТП „Депо за битови отпадъци (сметище)”, площ 101 841 кв.м.,  

на Изпълнителния директор на АГКК. 

 

община Две могили, АГКК 

Местоположението на терена, подлежащ на рекултивация, спрямо околните терени и 

гр. Две могили, е посочено на следната фигура: 

 
адъци на община Две могили 



На фигура №3 по-долу схематично са показани гра

20184.60.381, отреден за депо за отпадъци, независимо, че само част от него е заета с отпадъци. 

Фигура №3 Сателитна снимка на съществуващо депо за битови отпадъци на община Две могили

граничите точки 

Местоположение на Защитени зони Ломовете спрямо землището на гр. Две могили

показано на фигура №4 по-долу. 

Фигура №4 Местоположение на Защитени зони Ломов

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. 

долу схематично са показани граничните точки на целия ПИ 

, отреден за депо за отпадъци, независимо, че само част от него е заета с отпадъци. 

Сателитна снимка на съществуващо депо за битови отпадъци на община Две могили

Местоположение на Защитени зони Ломовете спрямо землището на гр. Две могили

долу.  

Местоположение на Защитени зони Ломовете спрямо землището на гр. Две могили

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. 

ничните точки на целия ПИ 

, отреден за депо за отпадъци, независимо, че само част от него е заета с отпадъци.  

 
Сателитна снимка на съществуващо депо за битови отпадъци на община Две могили с 

Местоположение на Защитени зони Ломовете спрямо землището на гр. Две могили е 

 
ете спрямо землището на гр. Две могили 

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 1500 м. от площадката.  

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 20184.60.381 защитени зони по ЗБР са BG0000608 

Ломовете и BG0002025 Ломовете, отстоящи на около 4980 метра от ПИ, в който ще се 

реализира инвестиционното предложение. 

 

 

Възложител: 

БОЖИДАР БОРИСОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 

 


