
 
БАУГРУНД ИНСТИТУТ КНИРИМ ООД 
 
Регионално депо за битови отпадъци – Разград, I-ви етап 
 

Характеристики  
- Обем на депото         – 445 000 m3 
- Обслужвано население – 152 хил. 
- Площ на клетките            – 34 dka  
- Откоси на дъното    – 1:30 до 1:2.5 
- Максимална височина  

на натрупване                    – 35 m 
 
Подобекти: 

- стопански двор  
- газоулавяща и отвеждаща  
  система 
- дренажна система и пречиства-  
  телна станция за инфилтрат 
- дънен изолационен екран 
- рекултивационна повърхност и  
  биологична рекултивация 
 
Извършени дейности  
Работен проект – 2001 г. (2004 г. – актуализация) 
Авторски надзор – 2004 – 2007 г. 
Лабораторни дейности по собствен контрол на строителя – 2004 – 2007 г. 
Заявление за издаване на комплексно разрешително – 2007 - 2008  г. 
 
Описание 
Регионалното депо Разград, І-ви етап обслужва населението на общините Разград, 
Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян.  
Към обекта са изградени: стопански двор с обслужваща сграда, гараж, ГСМ, 
площадки за измиване и дезинфекция; експлоатационен път, рампи за достъп до 
клетките; дренажна система за филтрационни води (дренажи от оребрени PEHD 
тръби и телескопични ревизионни шахти PEHD с диаметър 2300, производство на 
водещи фирми Simona, Heers&Brockstedt, ретензионен басейн, оросителна система 
и пречиствателна станция за третиране на инфилтрата от депото (заустване във 
водоприемник трета категория); газоулавяща система и съоръжение за изгаряне на 
газа при 1200°C, производство на фирма Haase Energietechnik, Германия; охранни 
канавки; озеленяване и зелен пояс; долна изолация – комбиниран екран от 2*0.25 m 
глина и 2.00 mm PEHD фолио (двустранно структурирано). 
Изградени са два експлоатационни участъка с площ 34 дка и полезен обем за 
депониране 445 000 м3. Изградени са подобектите и съоръженията, необходими за 
експлоатацията. Предстои изграждане на пречиствателната станция, както и ново 
разширение на депото и завършване на рекултивацията на старото депо. 

 
Възложител   Лице за контакти 
Община Разград   инж. Любомир Цонев – Зам. кмет 
бул. Бели Лом № 37А   0888886888 


