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Интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасните 
отпадъци от регион Разград 
 

Характеристики  
- Обслужвано население–130 000ж. 
- Производителност      – 42 хил.т/г. 
- Обем на депото      – 1 200 000 m3 
- Площ на клетките            – 82 dka  
- Откоси на дъното    – 1:3 до 1:2.5 
- Максимална височина  
на натрупване                       – 35 m 
- Срок за експлоатация – 33 години 
 
 

 

 
 

 

Подобекти  
- зона за контрол и приемане на 
отпадъци 
- инсталация за сепариране с 
отделяне на RDF и складови площи 
- инсталация за компостиране на 
зелени отпадъци 
- нови участъци за депониране 
- локална ПСОВ 

 

 
Извършени дейности  
− Проучване на площадката 
(геоложко, хидрогеоложко, 
хидроложко и геодезическо 
заснемане)                          – 2010 г. 
− Идеен проект            – 2010 г. 
− Технически проект   – 2011 г.  
− Заявление за издаване на 
комплексно разрешително – 2011 г. 
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Описание  
Инсталациите на обекта ще обслужват населението на общините Разград, Лозница, 
Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян.  
Дейностите по проекта са извършени с финансиране по ОП «Околна среда 2007-
2013» в рамките на проект «Техническа помощ за подготовка на инвестиционен 
проект в сектор управление на отпадъците на регион Разград».  
Проектираната инсталация за сепариране на смесени неопасни отпадъци 
позволява отделяне на рециклируеми компоненти и оползотворими материали 
(RDF).  
Инсталацията за компостиране е с капацитет 3500 т/годишно и ще генерира 
висококачествен компост, подходящ за използване в земеделието. 
Предвижда се инсталация за рециклиране на строителни отпадъци. 
С реализирането на инсталациите за предварително третиране се постига 
намаляване с прибл. 26 до 30 % намаляване на количествата за обезвреждане чрез 
депониране.  
Новопроектираните участъци за депониране осигуряват възможност за 
обезвреждане на отпадъци за период от 25 години, като техническите решения са 
съобразени с бъдещо разширение на депото за период от 20 години, до изчерпване 
на общия капацитет на площадката. 
На площадката на Интегрираната система се предвижда и локална ПСОВ с 
капацитет 6750 ЕЖ с дебит 1,2 л/сек  за третиране на всички потоци отпадъчни 
води, включително филтрационни от съществуващите и новопроектираните 
участъци за депониране.  
За третиране на депонийните газове от старото общинско депо и новите клетки е 
предвидена газова система с възможност за извличане на биогаза от участъците в 
процес на експлоатация и след закриването им.  
За обезвреждане на депонийните газове е доставена високотемпературна 
инсталация за изгаряне. Инсталацията има възможност за присъединяване към нея 
на модул за производство на ел.енергия и топлина. 
При разработката на всички работни проекти с цел точно получаване на 
количествата СМР са изработени точни тримерни цифрови модели на депата и 
прилежащите им съоръжения. 
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