
 
БАУГРУНД ИНСТИТУТ КНИРИМ ООД 
 
Актуализация на проект „Регионално депо за неопасни отпадъци на 
общините Ловеч, Летница и Угърчин” за Регионална система за третиране 
на неопасни битови, строителни и растителни отпадъци 
 
С решение на Общото събрание на Регионалното сдружение между общините 
Ловеч, Летница и Угърчин и във връзка с чл. 31, ал. 1 и 2 от Закона за 
управление на отпадъците е определена необходимостта към Регионалното 
депо за неопасни отпадъци на общините Ловеч, Летница и Угърчин да се 
изградят допълнителни съоръжения за третиране на отпадъците. Новите 
инсталации следва да се разположат в рамките на ПИ 58308.70.133, с. Пресяка, 
Община Ловеч, област Ловеч, с НТП “Депо за битови отпадъци”, което налага и 
преработка на работния проект за Регионалното депо с цел осигуряване на 
площадки за разполагане на новите инсталации, осигуряване на необходимата 
площадкова инфраструктура за нормалната им експлоатация, както и 
осигуряване на допълнително ел. Захранване на площадката на бъдещата 
Регионална система за управление на отпадъците предвид консуматорите от 
новите инсталации. 

 
В рамките на договора за проектиране от м. Декември 2013 год. са изпълнени: 

• Разработване на баланс на отпадъците при отчитане изискванията на 
действащото законодателство в областта „Управление на отпадъци”; 

• геодезическо заснемане на площите от клетка 3 и Клетка 2 на 
Регионално депо, вкл. на прилежащи терени; 

• разработване на технологични разчети за новите инсталации - 
инсталация за сепариране на неопасни отпадъци с капацитет 15 000 
т/год., инсталация за компостиране на “зелени” отпадъци с капацитет до  
3000 т/год. по технологията “Windrow”, инсталация за рециклиране на 
СООР. 

• Изготвяне на ПУП – План за застрояване за „Депо за битови отпадъци“ и 
ПУП – План за застрояване и План за регулация поради необходимостта 
от включване на съседни имоти към имота на Регионалното депо. 

• ПУП - Парцеларен план за елементитe на техническата инфраструктура. 
 

Работният проект включва: 
• Разработване на инвестиционни проекти за новите инсталации за 

предварително третиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци; 
• Актуализация на Работния проект за Регионалното депо за неопасни 

отпадъци на общините Ловеч, Летница и Угърчин, по отношение 
проектното дъно, дренажната система, системата за събиране и 
отвеждане на депониен газ, техническата рекултивация на депото.  

• Работен проект за външно ел.захранване на площадката на бъдещата 
Система за третиране на неопасни битови, строителни и растителни 
отпадъци. 
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