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Приложение №3   

към Протокол №2 на УС на ПУДООС от 03.05.2022г.  

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ПРИ 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА 

ОБЩИНСКИ ДЕПА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ 

ПУДООС В СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ“ 

 

 

Имайки предвид заложената максимална стойност на проекта за рекултивация на 

кв.м. до 55 лв. без ДДС за площ на новопроектираното сметищно тяло*, при 

кандидатстване пред ПУДООС с проекти за рекултивация на съществуващи общински 

депа за неопасни отпадъци, проектите следва да са съобразени с посочените по-долу 

изисквания за рекултивация на съществуващите депа за неопасни битови отпадъци, 

които са в съответствие с нормативните изисквания. 

*Площта на новопроектираното сметищното тяло е реалната площ на 

рекултивацията ( в уплътнено състояние, включващо откоси, берми и било), без да са 

включени площите на диги и съпътстващи съоръжения. 

Минималните изисквания за рекултивация на съществуващи общински  

депа, кандидатстващи за финансиране пред ПУДООС следва да включват следните 

дейности: 

1. Прибутване и уплътняване на натрупаните в депото отпадъци с цел намаляване 

на площта, предвидена за рекултивация. Тези дейности се изпълняват при необходимост 

в зависимост от състоянието на конкретното депо. 

2. Изграждане на отводнителни канавки за предотвратяване постъпването на 

повърхностни (скатни) води в тялото на депото. Тази дейност се изпълнява само за част 

от периметъра на депото, в случай че е необходимо. 

3. Провеждане на техническа рекултивация на депото, включваща: 

3.1. Полагане на пласт от земни маси с дебелина от един метър, като за долния 

петдесет сантиметров слой да се използват глинести материали. 

 3.2. Изграждане на газоотвеждаща система, включваща: 

  - вертикални газоотвеждащи кладенци, разположени на разстояние от 100 

метра, с прилежащи към тях лъчеви дренажни слоеве. 

  - за големите депа за битови отпадъци, на които са натрупани над 100 хил. 

м3 отпадъци да се предвиди монтирането на инсталация за изгаряне във факел на 

уловените от системата газови емисии от депото. 

3.3. При липса на естествени глинести материали при минимално изисквана 

дебелина 0,5 м., се допуска използването на бентонитови хидроизолации (GCL's) в 

комбинация с минералния запечатващ пласт. 
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4. Провеждане на биологична рекултивация на депото, чрез тревна, храстова и 

дървесна растителност, характерна за съответния район. 

- при изпълнение на биологическата рекултивация да не се предвижда 

засаждане на чужди и нехарактерни за съответния регион тревни, храстови и дървесни 

видове. 

- Да се разпределят по години отгледните мероприятия за 3 /три/-годишен 

период на рекултивация, като този период се включи към количествената сметка и в 

основната количествено-стойностна сметка. Агротехническите мероприятия за 

предсеитбена обработка на почвата, да са базирани на анализи за физикохимичен състав 

и свойства на субстрата за биологичната рекултивация. Да се направи анализ за 

чистотата и запасеността на почвения слой с хранителни вещества, за осигуряване на 

нормалното развитие на растителните видове (тревни, дървесни и храстови). 

**Безвъзмездна финансова помощ в размер до 65 % от стойността на 

техническата рекултивация може да бъде финансирана от ПУДООС. Останалите 

средства до 100 % от стойността на техническата рекултивация и биологичната 

рекултивация са за сметка на общината-възложител. За покриване на същите може 

да използват натрупаните отчисления по чл. 60 от ЗУО. 

           - в случай, че теренът предмет на рекултивация, попада на територията на 

защитена зона обявена със Заповед на Министъра на околната среда и водите, и се 

предвижда след завършване на рекултивацията теренът да си върне предназначението 

на територията „пасище, мера” е необходимо дейностите по рекултивация да се 

съобразят с разписаните в съответната Заповед забрани за „използване на пестициди и 

минерални торове в пасища и ливади”. Също така трябва да се има предвид, че тези 

проекти попадат в обхвата на чл.2, ал.2 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 (Наредбата, обн., 

ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г.) и за тях следва да има 

проведена процедура по реда на Наредбата, като компетентен орган е Директора на 

съответната РИОСВ (освен в случаите когато е налице хипотезата на чл.6а, т.1, буква 

„а“ от Наредбата). 

 5. За съществуващите депа, на които са натрупани над 15 хил. м3 отпадъци да се 

провежда контрол и мониторинг на депото, съобразно изискванията на Приложение № 3 

на Наредба № 8 от 24.08.2004 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 пункт за 

мониторинг след депото, по посока на естествения поток; 

  - мониторинг на отделяните газови емисии от отпадъчното тяло; 

  - слягания на повърхността на тялото на депото. 

 6. Осъществяване на поддръжка и следексплоатационни грижи за площадката на 

депото. 
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Проектите за рекултивация на съществуващите депа за неопасни битови 

отпадъци се съгласуват от Министъра на околната среда и водите на основание чл. 

17 от Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 

слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (изм. и 

доп. ДВ, бр. 30/22.03.2002 г.), във фаза Работен проект. 

***Съгласуване на проекта по Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на 

нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване 

на хумусния пласт става по служебен път след входиране на документацията в 

ПУДООС. 

 

Приемането на техническата и биологическата рекултивация на депа за 

неопасни битови отпадъци, да се извършва в съответствие с Раздел V на Наредба № 

26 /  02.10.1996 г.  (изм. и доп. ДВ, бр.30/02 г.) за рекултивация на нарушени 

терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на 

хумусния пласт и Глава четвърта, чл. 23, ал. 1, т. 1, ал.2 и ал. 3 и чл. 24, ал. 1 и ал. 2 

на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ДВ, бр. 

84/4.10.1996 г., изм. и доп. бр. 66/27.07.2001 г.).  

 


