
Заключителнапресконференция
натема:

„Резултатиотизпълнениетонапроект: „Закриванеи
рекултивациянасъществуващообщинскодепозабитови
отпадъци, имот№07603.211.664, поКККРнагр. Бяла, общ. 

Бяла, обл. Русе“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от 
Европейския съюз, чрез оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.
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РЕАЛИЗИРАНАИНВЕСТИЦИЯПООПОС
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Местоположениенаинвестицията:  поземленимот№07603.211.664, 
поКККРнагр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе

Площнаобекта:  22 600 кв.м.
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Откриваненастроителнаплощадкаистартираненапроекта : 

05.10.2020 г. ОбщинаБяла, ОбластРусе

Официалнацеремонияпооткриванена
строителнатаплощадкаипървакопка.
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Началонастроителнитедейности:  
Подготвителнидейности

„Закриванеирекултивациянасъществуващообщинскодепозабитовиотпадъци, имот№07603.211.664, поКККРнагр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“

Бяхапочистени 14000кв.м.от
храсти и друга растителност.
70 500 куб.м. отпадъци бяха
разринати и прибутани с
булдозерна100м.
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Вертикалнапланировка

„Закриванеирекултивациянасъществуващообщинскодепозабитовиотпадъци, имот№07603.211.664, поКККРнагр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“

БешенаправенизкопсбагернаБОприусловиенатранспорт,кактоитънък
изкопдо0.3м.заподравняванеиизземванена замърсениземнимаси. Бяха
натоварениипревозени10000куб.м.битовиотпадъцина500м.
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ДепонираненаБОнапластовепо0.3 м. смаксималнависочина6 м.

„Закриванеирекултивациянасъществуващообщинскодепозабитовиотпадъци, имот№07603.211.664, поКККРнагр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“

На този етап бяха
извършени следните
дейности: разриване с
булдозер и засипване,
машинно и импулсно
уплътняване на земни
пластове, както и
доставка и полагане на
земнимасиигеотекстил.
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Системаатмосферниводи

„Закриванеирекултивациянасъществуващообщинскодепозабитовиотпадъци, имот№07603.211.664, поКККРнагр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“

За изграждането на
системата атмосферни води
бяха спазени всички
необходими условия за
качествено изпълнение,
включващи:изкоп и превоз
наземнипочви,доставкана
дребен и едър чакъл за
дренаж, доставка и монтаж
на трапецовидни корита,
доставка и полагане на
пясъчна подложка и
дренажни тръби. Беше
направено и запълване на
фуги на канавки с болкит с
дълбочина 12 см и
циментовазамазка.
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Отводнителнисъоръжения

„Закриванеирекултивациянасъществуващообщинскодепозабитовиотпадъци, имот№07603.211.664, поКККРнагр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“

Заизгражданетонаотводнителнитесъоръжениябяхаизвършениследнитедейности:
-Доставка и полагане на: пръстени ø1000; метална решетка ø1200; подложен бетон; тръби за тръбопровод; баластра, на бетон за
стоманенобетонна енергогасителнашахта;
-Изкопнаотвал;
-Засипванеиуплътняваненапластовепо0,5м.наизкоп;
-Кофриранеидекофрираненашахтa;
-Доставкаиполаганенаармировка(мрежа);
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Горенизолационенекран

„Закриванеирекултивациянасъществуващообщинскодепозабитовиотпадъци, имот№07603.211.664, поКККРнагр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“

За този етап от извършване на СМР бяха
доставенииположениземнимаси(глинестиза
уплътняване и чисти за подхумусен пласт),
беше направено прибутване и разстилане с
булдозер,кактои бешеизвършенадоставкаи
полагане на дренажен геокомпозит за газов
дренаж ипромитабаластра.
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Изгражданенагазовасистема

„Закриванеирекултивациянасъществуващообщинскодепозабитовиотпадъци, имот№07603.211.664, поКККРнагр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“

Изгражданетонагазоватасистема беше
приключеноуспешно, следизвършване
на :изкоп с багер;разриване с булдозер
и засипване; двукратно уплътняване ;
доставка и монтаж на перфорирани
тръби (hdpe и метални) с различен
размер (ф90иф530) ;доставкаимонтаж
набиофилтър.
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Изгражданенасистемазаинфилтрат

„Закриванеирекултивациянасъществуващообщинскодепозабитовиотпадъци, имот№07603.211.664, поКККРнагр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“

На този етап беше направен
изкоп и бяха доставени и
положени следните
материали:геомембрана;2мм.
Баластра; HDPE тръба ф250
перфориранаиПЕрезервоари
собемV=12м3
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Мониторинг

„Закриванеирекултивациянасъществуващообщинскодепозабитовиотпадъци, имот№07603.211.664, поКККРнагр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“

За финалния етап на Мониторинг от
техническата рекултивация по проекта
бяха изградени наблюдателни пунктове
за подземни води и наблюдателни
пунктове за атмосферниводии газ;бяха
изградени репери и беше направена
топография на депото, както и беше
извършено геодезично заснемане на
мониторинговите пунктове
(включително на всички съпътстващи
дейности)ибешенаправенонанасянена
картаМ1:2000.
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Реализирането на техническата рекултивация ще доведе до
ограничаване на неблагоприятното въздействие на депонираните
отпадъци върху околната среда.Чрез реализацията на проекта се
осигурявазащитаотпроникваневдепотонаповърхностнитеводии
тяхнотоотвежданеизвънтялотонадепото,събиранеиотвежданена
инфилтрираните води, опазване на атмосферния въздух и
повърхностните води от замърсяване от отпадъчното тяло.
Последващата биологична рекултивацияще бъде извършена за 36
месеца.

БЛАГОДАРЯВИ!

Резултат:


