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И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 

по приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за ИП „Закриване и 

рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци“, община Шабла, 

находящо се в ПИ № 83017.88.65 

 

 

I. Информация за контакт с Възложителя. 

Община Шабла, със седалище и адрес: гр. Шабла, област Добрич, ул. „Равно поле”  № 

35, БУЛСТАТ 000852957, представлявана от Мариян Александров Жечев – кмет, тел: 05743 

4145, факс: 05743 4204, ел. адрес: obshtina@ob-shabla.org. 

Лице за контакти: Галя Камберова – гл. експерт „Екология”: тел/факс: 05743 5037, ел. 

адрес: eco@ob-shabla.org  

 

II. Характеристики на инвестиционното предложение. 

1. Резюме на предложението. 

Настоящият проект е предназначен за извършване на техническа и биологична 

рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци на община Шабла, 

разположено в имот № 83017.88.65 в землището на гр. Шабла, община Шабла, област 

Добрич. Площта, предвидена за рекултивиране е с нарушена структура и почвено плодородие 

в резултатна дългогодишното натрупване на отпадъци. Рекултивацията на сметището има за 

цел максимално да ограничи неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху 

околната среда. С предвидените рекултивационни мероприятия на съществуващото сметище 

ще се осигури:  

 Минимизиране на строителните разходи;  

 Опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване;  

 Защита от проникването на повърхностни води в отпадъчното тяло на депото;  

 Прекратяване на разпрашаването на леките фракции отпадъци;  

 Вписване в релефа на околния терен на тялото на отпадъците;  

 Създаване на условия за контрол (мониторинг) на процесите, протичащи в тялото 

на депото и въздействието му върху околната среда. 

 

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Необходимост от минимизиране на отрицателното вредно въздействие на територията, 

ползвана като общинско депо до 2016 г. Спазване на разпоредбата на Заповед № РД-134 от 

16.07.2019 г. на РИОСВ-Варна за предприемане на мерки за закриване на депото и неговата 
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рекултивация въз основа на актуален план/проект за закриване и рекултивация – техническа и 

биологична. 

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

дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и 

кумулиране с други предложения. 

Няма връзка. 

 

4. Подробна информация за разгледани алтернативи. 

Алтернативата, която в момента действа е оставяне под въздействие на 

метереологичните условия на незакритото депо и възможност от самозапалване и 

разпиляване на депонираните през годините отпадъци. Чрез реализиране на инвестиционното 

предложение ще се преустанови неконтролируемото разпространение на газовете и 

проникване на повърхностни води в тялото на депото. 

Алтернативни решения за закриването на едно депо са: рекултивация на отпадъците на 

място и/или извозването им на друго съществуващо депо. Втората алтернатива – извозване на 

съществуващите отпадъци на Регионално депо - с. Стожер не е разглеждана, поради факта че 

заемане на проектиния му обем с вече депонирани отпадъци върху терен, предвиден за 

сметище, е нецелесъобразни, а разходите за транспорт и приемна такса на новото депо, вкл. 

рекултивация на терена на съществуващото депо, ще надхвърлят значително стойността на 

рекултивацията на място. 

 

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

ИП ще се реализира в обхвата ПИ № 83017.88.65 с площ 40 000 кв. м., трайно 

предназначение на територията: нарушена, НТП: депо за битови отпадъци (сметище), частна 

общинска собственост. Географски координати на условен център на депото: N 43°31'35.41", 

E 28°31'53.90" /WGS 1984/. 

 

6. Описание на основните процеси, включващи размер, капацитет, включително 

на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от 

Приложение № 3 към  ЗООС. 

Работният проект за обекта е изготвен в съответствие с изискванията на нормативната 

база на Р. България, отнасяща се до подобни обекти. 

Проектът съдържа разработки по части, както следва: обща обяснителна записка, 

геология и хидрогеология, геодезия и вертикална планировка, технологична, пътна, 

повърхностно отводняване, биологична рекултивация, управление на биогаз, проект за 

качество, проект за мониторинг, план за безопасност и здраве (ПБЗ), пожарна безопасност 

(ПБ) и план за управление на строителните отпадъци (ПУСО). 

Избрания метод за рекултивиране на депото в община Шабла е „in situ” и 

рекултвацията ще протече в следната последователност: 

 вертикална планировка; 

 предепониране на количество отпадъци, депонирани извън границите на 

площадката и оформяне тялото на депото; 

 техническа рекултивация; 

 биологична рекултивация. 



Предвижда се рекултивацията да се извърши на един етап, като основните мерки, 

предложени в работния проект, са съобразени с действащата нормативна уредба в България. 

Съгласно извършеното геодезическо заснемане площта, заета с отпадъци, е 51 730 m2. 

Общото налично количество отпадъци е в размер на 76 752 m3 След проектното решение 

определената площ за направа на отпадъчното тяло на депото на Община Шабла възлиза на 

31 900 m2 /без прилежащи канавки/. Замърсената площ извън тези граници е 20 320 m2, 

разположена в посока запад-югозапад. В проекта е предвидено цялостно изгребване на 

депонираните извън основното отпадъчно тяло отпадъци. Изгребването е планирано да се 

извърши с булдозер и багер. Предвидено е предепонирането на отпадъците от изгребване да 

се извърши чрез разстилането им с булдозер и/или компактор. Определените обеми 

депонирани отпадъци за изгребване, извън основното тяло на депото възлизат на 25 574,48 

m3. Успоредно с дейностите, предвидени за изгребване на отпадъци, депонирани извън 

отредената площ, в проекта е предвидено и изгребване и пробутване на отпадъци, 

депонирани в границите на отредената площ. Мероприятието е необходимо с оглед 

осигуряване на нужното преоткосиране на скатовете на депото. 

На разстилане, подравняване и уплътняване при предепонирането подлежат общо 40 

650,7 m3 отпадъци. В проекта, разстилането на отпадъците е предвидено да се извършва 

върху площ от 31 900 m2 с булдозер с пробутване до 150 m, а уплътняването - чрез трикратно 

преминаване върху цялата площ с булдозер, компактор или с шиповиден валяк (при 

наличност). След окончателното оформяне на отпадъчното тяло, вкл. техническата 

рекултивация, то ще заема 40 000 m2, колкото е общата площ на имота, определен за депо.  

Последователност на дейностите по рекултивация на сметището на община Шабла: 

 освобождаване от слоя отпадъци на зона от около 4.50 м., предвидена за закотвяне 

на горен изолационен екран, отводнителна канавка и зелен пояс около депото; 

 оформяне тялото на депото, посредством предепониране, уплътняване и 

подравняване на откосите и платото, с цел постигане на проектни откоси 1: 2.5 - за скатовете; 

 изграждане на газоотвеждаща система; 

 полагане на техническа рекултивация, рекултивиращ слой и биологична 

рекултивация в обхват на тялото на отпадъците; 

 изграждане на система за повърхностно отводняване; 

 изграждане на система за мониторинг. 

Проектната разработка предвижда съществуващите отпадъци в частта, определена за 

зелен пояс, отводнителна канавка и закотвяща канавка да се прибутат с булдозер и да 

освободят зона с ширина 4.50 м. около депото. След предепониране и оформяне на 

проектното тяло на отпадъците се предвижда да се положи горен изолационен екран, газов 

дренаж и дренаж за атмосферни води и рекултивиращ слой, като част от техническата 

рекултивация. За изграждането на дренажния слой за биогаз и дренажния слой за 

инфилтрирали през рекултивационния слой атмосферни води ще бъде използван дренажен 

геокомпозит, двустранно каширан с геотекстил. С изграждането на водоплътен горен 

изолационен екран се цели да се елиминира количеството инфилтрат, генерирано от 

отпадъците. Рекултивационният слой ще е с дебелина 1,30 м., като последните 0,30 м ще са 

хумус. Проектната разработка предвижда изграждане на газоотвеждаща система, състояща се 

от газов слой, газови кладенци, система за събиране и разпределяне на биогаза, включваща 

мрежа от газопроводи. За постигане на поставените по-горе цели се предвижда изграждане на 

охранителна канавка около рекултивираното тяло на отпадъците. В проекта е залегнало и 

изграждането на система за мониторинг на депото, състояща се от 3 пункта за контрол на 



подземни води, 1 пункт за контрол на повърхностните води и 4 геодезически репера за 

контрол на сляганията в тялото на отпадъците. 

Биологичната рекултивация обхваща тригодишен период след техническата 

рекултивация и включва дейности по подготовка на почвеното легло, наторяване, засяване с 

подходящи тревни смески, стартово и текущо поливане на посевите, подхранване и косене на 

посевите. 

Тъй като рекултивацията е предвидено да се осъществи на терен в границите на 

предвидената площадка за депо, като се използват единствено материали, предвидени в 

нормативната база за подобни обекти, за площадката не се предвижда увеличение на 

количествата или промяна във вида на използваните опасни вещества от Приложение № 3 

към чл. 103, ал. 1 от ЗООС, което изисква провеждане на процедура за одобряване на доклад 

за безопасност по реда на Глава седма, Раздел I от ЗООС. 

 

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

Предвижда се изграждане на участък от 299,62 м. на съществуващ полски път. 

Проектът е изготвен с технически елементи в ситуация и надлъжен профил, съответстващи на 

полски път, съгласно изискванията на Норми за проектиране на пътища. На база направените 

измервания, трасето на пътният участък е геометрирано в ситуация с 2 броя хоризонтални 

криви, 3 броя чупки и прави. Чертежи и допълнителна информация са налични в част 

„Пътна“ на работния проект. 

  

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и 

фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. 

Предвидените дейности магт да се обобщят в следните основни направления: 

 Дейности по изпълнение на техническата рекултивация и закриване на депото, 

имащи преобладаващо строително-монтажен характер. Прогнозна продължителност – 10-12 

месеца. 

 Дейности по изпълнение на биологична рекултивация, имащи преобладаващо 

агротехнически характер. Прогнозна продължителност – 3 години. 

 Дейности по следексплоатационни грижи, имащи преобладаващо контролно-

измервателен и превантивен характер. Прогнозна продължителност – 30 години. 

 

9. Предлагани методи за строителство. 

Метод „in situ”, при който се предприемат мерки за капсулиране на отпадъците. В 

зависимост от морфологичния състав на депонираните отпадъци се постига повърхностно 

запечатване чрез полагане на минерален запечатващ пласт и/или запръстяване, чрез което се 

предотвратява достъпа на повърхностни води до отпадъците, както и прекия контакт на хора 

и животни с тях. Крайното оформяна на повърхността на депото е под формата на купол с 

подходящ наклон, което позволява безопасното оттичане на повърхностните води. 

 

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

експлоатацията. 

По време на строителството ще се използват традиционни строителни материали – 

чакъл, земни маси и почви. Водата, която ще се черпи през строителния и експлоатационния 

период, е от системата на ВиК. 

 



11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на 

третиране. 

По време на демонтажа и СМР ще се генерират следните строителни отпадъци: 

 дървесина с код 17 02 01 – 20 куб. м. 

 изкопани земни маси с код 17 05 06 – 40 855,55 куб. м. 

Генерираните при реализацията на проекта отпадъци ще се третират съобразно 

предвижданията на ПУСО. 

 

12. Информация за разглеждани мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда. 

С използването на минерални и/или синтетични материали като глина, земни маси с 

повишено съдържание на глинести частици, хумусна почва, синтетични геомембрани и др. се 

цели: предотвратяване разпиляването на отпадъците; събиране и отвеждане с дренажна 

система на повърхностните води; предотвратяване проявите на ветрова и дъждовна ерозия и 

като цяло възможната миграция на замърсители към подземните и повърхностните води, 

почвата, въздуха, както и създаване на условия за поява на растителност. 

 

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например, добив 

на баластра, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство и 

третиране на отпадъчните води). 

Проектът предвижда преустановяване навлизането на води в тялото на депото, 

респективно липса на формиран инфилтрат. 

За предотвратяване постъпването на повърхностни води в тялото на депото се 

предвижда изграждане на два броя охранителни канавки. Те се разполагат западно и южно 

/канавка 1 - 562,50 m./ и източно /канавка 2 - 212,85 m./ от тялото на депото и ще отвеждат 

постъпилите в тях дъждовни води към свободни площи на север от имота. Извеждането на 

атмосферните води от повърхността на депото ще се извърши гравитачно по склоновете на 

рекултивираното тяло на сметището. Канавките на депото ще се изпълняват от готови 

стоманобетонни елементи 0.4/0.4/1.2, които ще се поставят върху пясъчна подложка с 

дебелина 0,10 m, а устието им ще се изолира с горен изолиращ екран. Атмосферните води ще 

се извеждат през охранителната канавка и ще заустват се в съществуващо дере до тялото на 

депото в посока югозапад. Предвиждат се два наблюдателни пункта – крайна точка на 

охранителните канавки за повърхностни води, в които ще се извършва контрол на качеството 

на водите, постъпили от околни терени и от рекултивираната повърхност на депото, по 

показатели pH, нефтопродукти, БПК5, общ азот, общ фосфор и ХПК, на всеки 6 месец, 

съгласно изготвения проект за мониторинг. 

 

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение. 

Във връзка с реализацията на инвестиционното предложение се изисква издаване на 

разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията. 

 

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда. 

Организирани източници на емисии от депото ще бъдат газовите кладенци, които 

се считат като такива след закриване на депото и неговата рекултивация. Проектът 

предвижда изграждане на 5 броя газови кладенци. Контролът на емисиите ще се 



осъществява чрез пробоотборни точки на изхода на газоотвеждащата тръба на всеки 

кладенец. Качеството на биогаза ще се измерва с помощта на преносимо устройство 

(анализатор на сметищен газ) в кладенците за събиране на газа. Измерванията ще 

включват: поток, налягане, температура и съдържание на CH4, CO2, CO, Η2, H2S. За да 

се избегнат аварии, ефективността на газоотвеждащата система ще се проверява 

постоянно. 

Проектните материали, предвидени за влагане в строежа, при изпълнение на 

рекултивацията на депото, са съгласно действащата нормативна уредба в сферата на 

опазване на околната среда, а технологичните решения осигуряват безопасни условия на 

труд на персонала. В тази връзка при реализацията на проекта няма да се създадат 

условия за генериране на допълнителни замърсители или дискомфорт на  средата. 

 

16. Риск от аварии и инциденти. 

Рискове от аварии и инциденти се очакват единствено по време на строителството. В 

част ПБЗ на проекта същите са подробно идентифицирани и са предвидени мерки за 

предотвратяването им. 

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение. 

1. 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 ПИ 83017.88.65, в землището на гр. Шабла, 

община Шабла, на около 200 метра от регулационната граница на гр. Шабла в посока юг. До 

площадката се достига по полски път. Географски координати на условен център на депото: 

N 43°31'35.41", E 28°31'53.90" /WGS 1984/. 

Проектната площадка не попада в границите на защитени територии по смисъла на 

ЗЗТ, както и в границите на защитени зони от екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на 

ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG0000130 „Крайморска Добруджа“ за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно 

изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР. В близост се намират също защитени зони BG 

BG0000156 „Шабленски езерен комплекс“ и BG0002051 „Калиакра“ по Директивата за 

опазване на дивите птици, както и BG0000621 „Езеро Шабла – Езерец“ и BG0000573 

„Комплекс Калиакра“ по Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна. 

Чертежи, карти, схеми и допълнителна информация са налични в работен проект 

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

Шабла”, приложен към настоящата информация на ел. носител. 

 

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към 

площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи 

планирани ползватели на земи.  

Инвестиционното предложение ще се реализира единствено в имот общинска 

собственост ПИ № 83017.88.65, с начин на трайно ползване депо за битови отпадъци 

(сметище). Не се предвижда смяна на собствеността в бъдеще. 



Като съществуващи ползватели на земите в съседство се обособяват собствениците на 

ниви, пасища и мери. Към настоящия момент за тези земи няма заявени интереси и 

намерения за промяна предназначението на земята и ползването им. Дейността, която се 

предвижда да се осъществява на площадката, не влиза в конфликт с ползването на околните 

терени и не са необходими специални мерки за съвместяването им. 

 

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове. 

Не се предвиждат изменения в зонирането или земеползването във връзка с 

осъществяването на ИП. Бъдещото използване на общинското сметище след рекултивацията 

е за земеделски нужди с начина на трайно ползване “пасища, мера”. 

 

4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени 

зони, санитарно-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. 

Теренът на депото попада в границите на пояси II и III на СОЗ на минерални 

водоизточници „Тх-15“ и „Р-179-Осеново“, определени със Заповед на МОСВ № РД-255/ 

22.04.2008 г., за които не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на 

ИП. 

Територията на обекта не попада в границите на защитени територии по смисъла на 

ЗЗТ, както и в границите на защитени зони от екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на 

ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG0000130 „Крайморска Добруджа“ за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

 

5. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 

Не се очаква влошаване на качеството и регенеративната способност на природните 

ресурси. В случая на разглежданото ИП те по-скоро ще бъдат подобрени, а засегнатия терен 

ще се впише в околния ландшафт.  

 

6. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение. 

Съществуващото депо има определено местоположение, което не предполага 

алтернативи за промяна на местоположението му. 

 

IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на 

възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното 

предложение). 

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните 

активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, 

природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите 

елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни 

ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и 

процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите 

енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично 

модифицирани организми.  



По време на строителството очакваните въздействия ще бъдат в нормативно 

допустимите граници и ще имат краткотраен, инцидентен, локален и обратим характер. Те ще 

се изразяват главно в отделяне на вредни вещества във въздуха при работата строителните и 

монтажни машини – прах с различен фракционен състав, азотни оксиди, въглероден оксид, 

серни оксиди, сажди, тежки метали, въглеводороди. Предвид краткия строителен период и 

предвидените мерки за редовно почистване и оросяване на строителната площадка, 

замърсяването на атмосферния въздух ще бъде незначително, в локален мащаб и без каквото 

и да е въздействие върху останалите компоненти на околната среда. 

Както цяло реализацията на ИП ще доведе до положително въздействие върху 

атмосферния въздух, водите, ландшафта и като цяло върху хората и тяхното здраве. Не се 

очаква възникването на трайни неблагоприятни въздействия върху околната среда или 

човешкото здраве. 

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение. 

Въздействието върху елементи от Националната екологична мрежа ще бъде насочено 

към дълготрайно подобряване на екологичното равновесие и недопускане разпространението 

на твърди битови отпадъци върху съседни територии, в т.ч. и защитени зони от „Натура 

2000“.  

 

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, 

средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). 

По време на строителството – пряко, временно, краткотрайно, отрицателно. 

Замърсяването ще е локализирано около строителната площадка. Очакваните концентрации 

на замърсители ще са под допустимите норми за работна среда. Предвид естеството на работа 

не се очакват неизбежни или трайни негативни въздействия върху околната среда в района. 

По време на експлоатацията – пряко, постоянно, дълготрайно, положително. Като цяло 

по време на експлоатацията ще се цели ограничаване на вредните емисии в околната среда и 

създаване на подходяща екологична чиста среда за развитие на флората и фауната в района. 

 

4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени 

места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.). 

Реализацията на ИП ще доведе до подобряване на екологичната обстановка на цялата 

територия на общината чрез намаляване на негативното въздействие, което оказват 

депонираните през годините отпадъци. Проектът е изцяло екологичен и се очаква подобрение 

на качеството на компонентите на околната среда в района, в сравнение със сегашното 

положение. Въздействието върху населението в общината ще бъде само и единствено в 

положителен аспект.  

 

5. Вероятност на поява на въздействието. 

Вероятността от поява на неблагоприятно въздействие върху компонентите на 

околната среда е минимална.  

 

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието. 

Положителното въздействие ще бъде постоянно и необратимо. 

 



7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 

свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните 

отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. 

Редовно почистване и оросяване на строителната площадка по време на строителните 

работи с цел ограничаване на неорганизираните прахови емисии. 

 

8. Трансграничен характер на въздействията. 

Не се очаква трансгранично въздействие. 

 

 

За Възложителя: 
 

 

 

МАРИЯН ЖЕЧЕВ 

Кмет на община Шабла 


