
 1

„РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ           
за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, 

Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и 
Чупрене” 

 
 
 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО 

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО 
№ 389 – Н0/2010г. 

(за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г.) 

 
 

 
 
 
 
 

Гр. ВИДИН, 2015 год. 
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1. Увод 

 Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно 
разрешително /КР/ 

„Регионално депо за неопасни отпадъци  за общините Видин, Белоградчик, 
Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и 
Чупрене” 
 

 Адрес по местонахождение на инсталацията: 
с. Жеглица, ЕКАТТЕ 29043, местност Рамова ливада(Козя гърбина), 
поземлен имот №110011 

 

 Регистрационен № на КР:   КР №389 – Н0/2010 
 

 Дата на подписване на КР: 23.03.2010 г. 
 

 Дата на влизане в сила на КР:  26.04.2010 г. 
 

 Оператор на инсталацията: Община Видин 
  
 Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора: 
 гр. Видин, пл. „Бдинци” № 2, тел. +359 94 609 416, факс: +359 

94 601 132, e-mail – kmet@vidin.bg 
 
 Лице за контакти: инж. Борислав Борисов   
Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:  
гр. Видин, пл. „Бдинци” № 2, тел. +359 94 609 442, факс: +359 

94 601 132, e-mail – eoos_vidin@abv.bg 
 
 Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 

инсталацията/инсталациите  

На територията на регионалното депо са разположени: 
1. Клетка № 1 за депониране на неопасни отпадъци. 
2. Инсталация за компостиране. 
3. Инсталация за раздробяване и пресяване на строителни отпадъци. 
 Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите. 

  

Инсталация 

Позиция на 
дейността по 
Приложение 
№ 4 на ЗООС 

Капацитет 
[t]  

 

Капацит
ет 

[t/24h] 
 

Количество 
депонирани 

отпадъци 
[t]  

2014г. 
Регионално депо за неопасни отпадъци за 
общините Видин, Белоградчик, Бойница, 
Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш 

Ново село, Ружинци и Чупрене” състоящо се 

от: 

 
 

5.4 

 
 

516 000 
 
 

 
 

86 
 

 
 
-  
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 Клетка 1; 
 Клетка 2. 

 

Забележка: Строи се само клетка 1.    

 
 Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 

околната среда 

Специалисти от отдел „Екология, инфраструктура, инженерни мрежи и 
съоръжения”  
 
 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите 

Регионалното депо за неопасни отпадъци в община Видин е 
разположено на територията на РИОСВ гр. Монтана. 

 
 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена 

инсталацията/инсталациите 

Регионалното депо за неопасни отпадъци в община Видин е 
разположено на територията на Басейнова Дирекция Дунавски район с 
център гр. Плевен. 
 

2. Система за управление на околната среда 
В процес на изграждане. 
 

През 2014 г. са извършвани действия по строителството на 
Регионалното депо. Това е ставало чрез Проект № DIR-5102117-1-12  
„Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в 
регион Видин”. Проектът се реализира  чрез договор № DIR-5102117-
С00/28.06.2011г. с МОСВ за безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на 
Европейската общност.  

Не са извършвани действия по депониране, компостиране и 
преработка на строителни отпадъци.  

На територията на площадката на новото регионално депо се 
предвижда изграждането на следните обекти:  

 Клетки за твърди битови отпадъци /ТБО/ - 2 броя (клетка 1 и 

клетка 2), разделени посредством временен път, с изпълнена изолация по 

дъното и откосите на клетките; 

 Система за събиране, отвеждане и третиране на отпадъчните води 

(инфилтрат); 

 Охранителни канали за защита от повърхностен отток; 

 Система за събиране и третиране на биогаза; 

 Площадка за система за високо температурно обезвреждане на 

биогаза; 

 Площадка и инсталация за третиране на строителни отпадъци; 
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 Площадка и инсталация за компостиране; 

 Пътища: експлоатационен път с трайна настилка; път до 

съоръженията за третиране на инфилтрата; път с трайна настилка до 

всички обекти на стопанския сектор; временни пътища за компактора до 

всяка клетка; 

 Стопански сектор – в него се включват следните обекти: 

административна и битова сграда с необходимите санитарни възли; гараж 

на транспортни машини; трафопост; автомивка; резервоар и водопровод за 

техническа вода; площадкови ВиК; кало-маслоуловител към автомивката; 

помпена шахта; дезинфекционен трап; електронна везна с автоматична 

регистрация; външен обходен път; 

 Охранителни канавки – основна канавка – охранителна канавка на 

пътя; 

 Охранителна сграда – КПП с автоматична бариера; 

 Лесозащитен пояс; 

 Система за мониторинг, осигуряваща ефективна работа и 

поддръжка на всяка част от депото. 

Новото регионалното депо за битови отпадъци в регион Видин е част 
от цялостната система за управление на   отпадъците в регион Видин, 
която ще бъде реализирана на два етапа:  

Етап 1 включва: 
 Изграждане на площадката на новото депо и помощна 

инфраструктура, в т.ч.: 

 Изграждане на Клетка 1; 

 Помощна инфраструктура;        

 Необходимите съоръжения за депото; 

 Стопански двор; 

 Съоръжение за обезвреждане и оползотворяване на строителните 

отпадъци; 

 Инсталация за компостиране; 

 Закриване и рекултивация на съществуващото депо.  

Етап 2 обхваща периода 2031 г. - 2032 г. и включва: 
 Изграждане на Клетка 2; 

 Закриване и рекултивация на Клетка 1 

През отчетния период изпълнените на 100 % дейности, са както 
следва: 

 
1. Подготовка на строителството, временно строителство, 

транспорт на машини, механизация, работна ръка, временна 
организация на движението, мерки по ЗБУТ и ОВОС 
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2. Бариера и КПП 
3. Гараж за транспортни машини 
4. Електроразпределителна станция и оборудване за 

електроснабдяване 
5. Временни пътища 
6. Инсталация за предварително пречистване на инфилтрат – I 

степен (приемна камера, тангенциален пясъкозадържател, 
задържателни резервоари, междинен резервоар за пречистена вода, 
силоз за утайка, камерна преса за утайка) 

С под обектите:  

 Резервоар за инфилтрат  

 Пречиствателна станция 

  7. Инсталация за биологично пречистване на инфилтрат – II 
степен (входна помпена станция, първичен утаител, биобасейн-SBR 
реактор, силоз за утайка, камерна преса за утайка) 
 8. Инсталация за високотемпературно обезвреждане на биогаз. 
 9. Административна сграда. 

 
Обекти по които е работено и са изпълнени на даден етап: 

1. Подобект „Клетка 1” 
Положена е изцяло геомембраната и защитата от геотекстил на 

четирите тераси закотвени в канавките съгласно проекта. Изпробвани са 

заваръчните шевове. На пета тераса е положена изцяло геомембраната и 

защитата от геотекстил. Положена е промитата речна баластра над 

геотекстила на най-горната тераса – 70%. Изпълнен е около 80% кота 

изкоп по дъното на клетката. Дигата между Клетка I и Клетка II е 

изградена 100%. Изпълнено е кота ниво изкоп на източната тераса 50%. 

2. Подобект: „Площадка за компостиране” 
3. Подобект „Ограда” 
Изпълнение на оградата около 60% без опънатата мрежа 
4. Подобект „Противопожарен водопровод” 
Изпълнение  около 50 % 
5. Подобект: „Старо сметище” 
Запръстяване на старото сметище около 85 % и подравняване на 

насипаните площи за полагане на геокомпозитните материали. 
6. Подобект: „Горски защитен пояс” 
Засадени дървесни видове и храсти около 75 %. 
7 Подобект: „Електронна везна“ 
Изпълнени всички строително монтажни работи. Има готовност за 

монтаж на везната. 
8. Подобект: „Площадка за инсталация за изгаряне на биогаза във 

вид на факел” 
9. Подобект „Автомивка” 
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10. Подобект „Канализация за отвеждане на инфилтрата до 
резервоара за инфилтрат” 
  

  
  

  
  
   
   
8.  Подписване на годишния доклад; 

 
 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

 
Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 

информация в Годишният доклад за изпълнението на дейностите, за 
които е предоставено комплексно разрешително № 389 – Н0/2010г. на 
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, 
Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и 
Чупрене” 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ 
или МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 
 
   
Име на подписващия:  инж. Добромир Дилов                                        
Дата: 27.03.2015г. 
 
Длъжност в организацията: За Кмет на Община Видин  съгласно    
                                               Заповед № РД  02-11-676/19.08.14 г. на Кмета  
                                                на Община Видин  
 
 

      Подпис:               
     

 Печат:` 


