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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Програма Национална програма за управление на дейностите
по отпадъците

Бенефициент ОБЩИНА БАНСКО

Наименование на проекта

„Затваряне и рекултивация на старо депо за ТБО –
гр. Банско”

Обща стойност на
проекта 1 819 066.19 лв. 100 %

ПУДООС 1 819 066.19 лв. 100 %
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Период за изпълнение 36 /тридесет и шест/ месеца 20.06.2016 г.- 20.06.2019 г.

Цели
на
проекта

Обща цел

Основната цел на проекта е изпълнение на мерки за затваряне,
техническа и биологична рекултивация на Депо за твърди битови
отпадъци – гр. Банско и привеждането му в съответствие с
нормативните изисквания, с оглед предотвратяване, намаляване и
ограничаване на вредното въздействие на депата върху
човешкото здраве и околната среда и изпълнението на поетите от
Република България като страна член на Европейския съюз
ангажименти във връзка с третирането на битовите, строителните
и производствените отпадъци.

Целева(и) група(и) Граждани и гости на град Банско

Очаквани резултати - 56.979 дка рекултивирани площи.

Основни дейности Техническа рекултивация
Биологична рекултивация

Основните конструктивни работи включват път за достъп, техническа рекултивация и
биологична рекултивация на сметището.

Път за достъп

Външния път за достъп с дължина около 2.3 км ще се използва по време на извозване на
отпадъците, рекултивацията на оставащите отпадъци, а така и за последващия мониторинг.
Същият е със земно легло без настилки, с оформени коловози и негативни форми. В
мерките за подобряване на състоянието му се включват подравняване и уплътняване.
Основна берма с дължина 921,0 м е разположен по петата на откосите, използва се по време
на строителните дейности по закриване на депото и в последващия мониторинг. Същата ще
се изгради от предепониране на стари инертни и строителни отпадъци.
След завършване на рекултивацията, отводнителната канавка на основната берма ще служи
като околовръстна канавка за отвеждане на повърхностни води от тялото на сметището и от
околните терени извън сметището.
Временните пътища за извозване на отпадъците се подготвят по преценка на Изпълнителя.

Техническа рекултивация на сметището

Подробно описание на дейностите
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Техническата рекултивация на цялото сметище обхваща площ от 56,965 дка.

Тяло на отпадъците - тялото на депото се оформя посредством предепониране на стари
местни отпадъци, като се създават откоси с наклон 1:3 и берми с ширина 5,0 м. В основата
на откосите е предвидена опорна насипна берма с размери – височина 2,00 -5,00м, корона
5,40 м, откоси 1:3. Бермата има обща дължина 921.0 м. Изгражда се от местни материали –
могат да се използват депонираните около сметището строителни отпадъци.

Управление на повърхностните води - предвидени са охранителни канавки на основна
берма:
Десен участък – с обща дължина 398.0 м;
Ляв участък – с обща дължина 523.0 м;
Заустването на водите от шахтата е посредством тръбен водосток с Ф100, минаващ под
основната берма и улей италиански тип по откоса на насипа и чрез заустващо съоръжение
се зауства в отводнителната канавка на земния път минаващ под сметището.
Повърхностните води от рекултивираните отпадъци се улавят и отвеждат посредством
канавки, разположени по вътрешната страна на междинните берми:
Берма – 1 ;
Бетонови канавки 40/40/40 с дължина 278.0 м  до  бетонова събирателна шахта;
Заустването на водите от шахтата е посредством тръбен водосток с Ф50, минаващ под
бермата и улей италиански тип по откоса на насипа се зауства в събирателното казанче на
водостока под експлоатационния път.
Берма – 2 ;
Бетонови канавки 40/40/40 с дължина 346.0 м  до  бетонова събирателна шахта;
Заустването на водите от шахтата е посредством тръбен водосток с Ф50, минаващ под
бермата и улей италиански тип по откоса на насипа се зауства в събирателното казанче на
водостока под берма - 1
Берма – 3 ;
Бетонови канавки 40/40/40 с дължина 533.0 м  до  бетонова събирателна шахта;
Заустването на водите от шахтата е посредством тръбен водосток с Ф50, минаващ под
бермата и улей италиански тип по откоса на насипа се зауства в събирателното казанче на
водостока под берма - 2
Канавките се изпълняват от готови бетонови корита 40/40/40 см върху подложен пясък 0.05
м и единична дължина по номенклатура на Производителя или от готови бетонови плочи за
отводнителни канавки.
Същите може да се изпълняват и като бетона се излива на място, с фуги през 4.0 м, които се
уплътняват с гумена лента.
При заустването на канавките в съответните сухи дерета се изпълнява заскалявка по дъното
на дерето след края на канавката.
Техническа рекултивация

Биологична рекултивация

Площите за цялата биологична рекултивация имат размер 50.60 дка и включват всички
площи на сметището с изключение на експлоатационния път и отводнителните канавки.
Преди биологичната рекултивация се препоръчва наторяване със следните торове:
Оборска тор – 3.0 т/дка;
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Суперфосфат – 50 кг/дка.
При липса на оборски тор се предлага алтернатива с изкуствени торове:
Суперфосфат – 35.0 кг/дка;
Калиев хлорид – 15 кг/дка;
Амониева селитра – 35 кг/дка;
Мелиорантите се внасят едновременно с полагането на хумусния слой.
Биологичната рекултивация протича в два етапа:
Затревяване с тревни смески 13.72 кг/дка с подходящи за региона посевна норма.
Грижи за растителността, които включват 6х10 +2х20 l/m2 бр. поливки и косене;
След това отглеждането на тревните смески продължава още две години.
Биологичната рекултивация е в отделна част.

Система за мониторинг

Системата за мониторинг, контрол и информация включва следните наблюдавани елементи:
Състояние на тялото на депото /топографията му/;
Емисионни данни;
Инфилтрат от тялото на депото;
Повърхностни води;
Подземни води;
Газови емисии;
Метеорологични данни.


