
Приложение №5 към чл. 4, ал. 1 от 

Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда (Ново – ДВ, бр. 12 

от 2016 г. посл. изм. бр. 62 от 2022 г.) 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

за инвестиционно предложение 

  

ОТ ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 

гр. Кочериново, пл. „Трети март” № 1, ПК 2640, тел. 07053 2011 

(име, адрес и телефон за контакт) 

Пълен пощенски адрес: гр. Кочериново, общ. Кочериново, обл. Кюстендил, пл. „Трети 

март” № 1, ПК 2640 

Телефон: 07053 2150, факс: 07053 2330 и ел. поща (е-mail): obst_kocherinovo@mail.bg 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Иван Минков – Кмет на 

община Кочериново 

Лице за контакт: Катя Селска – Ст. Експерт „Еколог“, телефонен номер 0879 130 349 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме Ви, че Община Кочериново има следното инвестиционно предложение: 

„Рекултивация на общинско депо за неопасни битови отпадъци, находящо се в землището на с. 

Бараково, община Кочериново“  

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението 

Инвестиционното предложение за обект „Рекултивация на общинско депо за неопасни 

битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново” има издадено 

Решение № БД-07-ПР/2021 г. на Директора на РИОСВ-Благоевград за преценяване на 

необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  



За инвестиционното предложение има одобрен работен проект и издадено Разрешение за 

строеж № 37/31.08.2022 г. и Заповед № 6/01.09.2022 г. на основание чл. 62, ал. 2 от АПК.  При 

изпълнението на строително-монтажните дейности, поради непредвидени обстоятелства, 

относно установени несъответствия на фактическите условия и залегналите в одобрения 

работен проект се налага промяна на същия по ред и условия на чл. 154 от Закона за устройство 

на територията. 

 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от 

други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. 

ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа 

инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни 

работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: 

Промяната по чл. 154 от ЗУТ от вече одобрения работен проект се изразява в следното: 

- Етап 2. Подготовка и изграждане на оградни габионни стениж - необходимост от 

изпълнение на габиони се явява в участък с дължина от 240м и местоположение от южната 

страна на рекултивираното тяло на депото.  

В участъка откоса завършва в близост до дере, което налага неговото допълнително 

укрепване със стена от 120 бр. габиони с размери 2м / 1м / 1м.  

- Етап 6. Предепониране на отпадъците западно от отредения имот - с извършване на 

дейностите по предепониране на залегналите в проекта отпадъци и разчистване на терена е 

установено, че под пласта от чисти земни маси на места се наблюдава поява на нов пласт от 

битови отпадъци. Обемът им е установен на 20 305.58 m3 . С това допълнително количество, 

обемът на отпадъците, разположени на запад от отредения за депо имот става 142 005.58 m3 .  

- Етап 8. Изграждане на газдренажна система - не са променени количеството и вида на 

вложените материали и предвидените дейности. Има минимална промяна само в дренажните 

жили за биогаз. Променен е азимута им с по няколко градуса, което е съобразено с новият 

профил на депото.   

- Етап 9. Изграждане на горен изолиращ екран – в следствие на промяната в 

укрепването на рекултивираното тяло на депото се получиха малки разлики в обема на 

материалите, необходими за изграждането на слоевете на горния изолиращ екран. Променените 

количества са следните:  

• 20 cm изравнителен слой от земни маси върху подравнените отпадъци с вкопани 

газдренажни лъчи в тях. Необходимият обем е 7 600 m3 ; 

• изолационен слой от геосинтетичен глинен екран със съдържание на бентонит 

минимум 3500 g/m2, капсулован между два  геотекстила – тъкан и нетъкан, който служи за 

изолация на отпадъчното тяло от евентуално проникнали през еднометровия слой земни маси 

(подхумусен и хумусен слоеве) чисти повърхностни води и препятства преминаването им през 

отпадъците и създаването на инфилтрат. Необходими са 45 792 m2; 



• дренажен слой от дренажен геокомпозит, за чисти повърхностни води, евентуално 

проникнали през еднометровия слой земни маси (подхумусен и хумусен слоеве) и дренажна 

система за чисти повърхностни води. Необходими са 45 792 m2 дренажен геокомпозит, 1000 m 

перфорирани и 100 m неперфорирани тръби; 

• 70 cm земни маси, подхумусен слой. Необходимият обем е 26 712 m3; 

• 30 cm хумусен слой. Необходимият обем е 11 448 m3.  

• Дейностите по изграждане на горния изолиращ екран са описани в Количествената 

сметка. 

- Конфигурацията на технически рекултивирано депо в крайно проектно положение е 

изобразено на чертеж № 1, а напречните профили от 0+000 до 0+200 и от 0+220 до 0+500 – 

съответно на чертежи номера 2 и 3. 

За цялата повърхност на технически рекултивираното депо е предвидена биологична 

рекултивация, чрез затревяване, което в преобладаващата си част се запазва без промяна. 

Налагат се малки промени във връзка с изменението на отводнителната канавка и габиони.  

 На определени участъци е предвидено допълване на затревените площи спрямо 

първоначалното предвидените, а на други първоначално предвиденото затревяване отпада. 

Затревените площи след споменатите промени възлизат на 38 дка.  

 

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

обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от 

издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган 

по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: 

Промяната на проекта по чл. 154 от ЗУТ следва да се съгласува със следните институции: 

РИОСВ – Благоевград, БД ЗБР, ПБЗ, ДП НКЖИ и МОСВ. След приключване на 

съгласувателната процедура следва да се издаде разрешение за строеж от Община Кочериново. 

  

4. Местоположение: 

Строително-монтажните работи по одобрения работен проект се осъществява в следните 

поземлени имоти №№№ 02748.1.11, 02748.1.12, 02748.1.813, 02748.1.814 и 02748.1.1030 и няма 

да има промяна в местоположението. 

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

експлоатацията: 

Не се предвижда използване на природни ресурси по време на изпълнение на проекта. 



 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или 

опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: 

Няма да бъдат генерирани вещества които ще бъдат емитирани от дейността в т.ч. 

природни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с вода. 

 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

Увеличаване на емисиите от CO2 в атмосферния въздух  в района на депото се очаква само 

по време на строителния процес в резултат на работата на строителната техника, която ще си 

използва за изпълнение на обекта. 

 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 

По време на строително-монтажните работи ще се генерират единствено битови 

отпадъци от работниците на обекта, които ще се събират и извозването ще се осъществява от 

Община Кочериново.  

9. Отпадъчни води: 

Не се очаква генериране отпадъчни води от реализацията на инвестиционното намерение. 

 

10. (Доп. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) Опасни химични вещества, които се 

очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и 

капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични: 

На обекта няма да се разполагат опасни химични вещества. 

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на 

глава шеста ЗООС.  

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се 

извършва преценка. 

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или 

процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС. 



ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато 

за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, 

се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради 

следните основания (мотиви): 

..................................................................................................................................................................... 

 

Прилагам: 

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата 

на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг 

подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 

2. Други документи по преценка на уведомителя: 

3.1. Скици на имотите, предмет на инвестиционното предложение.  

5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна 

форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 

посочения от мен адрес на електронна поща. 

7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран 

пощенски оператор. 

 

  

Дата: .................... 
       Уведомител: .............П........................... 

                                      (подпис) 

  
 

 


