
 
БАУГРУНД ИНСТИТУТ КНИРИМ ООД 
 
Регионално депо за твърди битови отпадъци град Ловеч 

Характеристики  
- обем на депото         – 1.5 mln m3 
- обслужвано население – 77 хил. 
- площ на участъците  
  за депониране           – 82 dka  
- откоси на дъното    – 1:7 до 1:2.5 
- максимална височина  
  на натрупване                    – 36 m 
- стопански двор 
- газоулавяща и отвеждаща  
  система 
- дренажна система за  
  филтрационни води  
- комбиниран дънен изолационен  
   екран 
- рекултивационна повърхност и  
  проект биологична рекултивация 
 
Извършени дейности  
Изследване на отпадъчното стопанство (морфологичен анализ) – 1994 - 1995 г. 
Предпроектни проучвания и избор на площадка – 1995 г. 
Проучване и заснемане на площадката – 1998 г. 
Идеен проект за пътна връзка на обекта с републиканска пътна мрежа – 1999  
Идеен проект  – 1998 - 1999 г. 
Работен проект – 2001 г. (2003 г. – актуализация с цялостна нова концепция) 
Авторски надзор – 2003 - 2009 г.  
 
Описание 
Депото обслужва населението на общините Ловеч, Летница и Угърчин 
Към обекта са включени: стопански двор с обслужваща сграда, гараж, работилница, 
ГСМ, площадки за измиване и дезинфекция; експлоатационен път, рампи за достъп 
до клетките и контролен път; дренажна система за филтрационни води (дренажи от 
оребрени PEHD тръби и телескопични ревизионни шахти PEHD с диаметър 2300 
mm и крайна височина 36 m), ретензионен басейн и оросителна система за 
третиране на инфилтрата; газоулавяща система и съоръжение за изгаряне на газа 
при 1200°C; основна опорна дига (зонирана), охранни канавки, проходен колектор 
за чисти води под депото, енергогасител; озеленяване и зелен пояс; долна 
изолация – комбиниран екран от 2*0.25 m глина и 2.00 mm PEHD фолио, гладко и 
структурирано. 
Площите за депониране са разделени на три експлоатационни участъка – изграден 
е първи с площ 33 dka. Изградени са всички подобекти и съоръжения, необходими 
за експлоатацията. 
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