
Регионално депо Севлиево



Изграждане на Регионалното депо

� Регионално депо за отпадъци –
Севлиево се въвежда в експлоатация в

края на 2006 година. Съоръжението, 
сградите, земята и машините са

собственост на община Севлиево. 
Деопото осигурява обезвреждането на

битовите, производствените и опасните
отпадъци на още две общини –Дряново
и Сухиндол. 

� Първи етап от 2000 г. до 2003 г. е
финансиран от общински и Държавен

бюджет на стойност 1,25 мил. евро. На
този етап се изграждат ограда,
стопанските постройки, ел.захранване, 
обслужващите пътища и 12 бр. клетки за
опасни отпадъци. 



Изграждане на Регионалното депо

� Втори етап 2003 – 2006 година се финансира 75% по Програма ИСПА и 25% от Държавен
бюджет и на стойност 6,5 мил. евро. В този период са изградени 2 бр. клетки за битови, 
строителни и производствени отпадъци, локалната пречиствателна станция и се доизграждат
още 32 клетки за опасни отпадъци. Рекултивира се и старото сметище на града.



Изграждане на Регионалното депо

� Дъната на клетките за битови отпадъци се изграждат с надеждна хидроизолация, обособена
от глинен екран – уплътнен почвен слой, покрит с изолационно PVC фолио върху което се
поставя гео-текстил и дренажна фракция от трошен камък. 



Изграждане на Регионалното депо

� Изграденa е и дренажна система за събиране и отвеждане на инфилтрата от депонираните
битови отпадъци и система за събиране отвеждане на повърхностните води до

пречиствателното съоръжение, където постъпилите води се пречистват и се подават в
градската канализация.



Изграждане на Регионалното депо

� Клетките за опасни отпадъци – общо 44 на брой, представляват стоманено-бетонни
конструкции, изградени съгласно европеските норми и изисквания. 





Експлоатация и капацитет на депото

� Предвидения по проект период на експлоатация на клетките за битови отпадъци е 25 години, а за опасни
отпадъци – 18 години.

� Двете клетки и предвидената за изграждане трета клетка за битови отпадъци са с общ капацитет -
1 600 000 тона, а 44-те стоманено-бетонни клетки за опасни отпадъци са с вместимост 550 м3 всяка. 



Експлоатация и капацитет на депото

� До момента за депониране на битови, строителни и производствени отпадъци се експлоатира само първа
клетка от депото и съгласно Експлоатационен план тя е разделена на 10 секции с цел по-стриктен контрол
на депониране и документиране на всеки отпадък постъпващ в депото. 

� Самото депониране, представлява полагане и пресоване на битовия отпадък, и ежедневно запръстяване на
отпадъчния слой с цел намаляванене на отделянето на вредни емисии в атмосферата и предотвратяване на

риска от запалване на отпадъците. 



Експлоатация и капацитет на депото

� Обезвреждането на опасните отпадъци се осъществява чрез полагането им в клетките за опасни отпадъци, 
като по време на експлоатацията, на клетката се монтира времена метална покривна конструкция, а след
запълването на цялата вместимост, клетката се запечатва с отливане на стоманобетона конструкция. 



Личен състав и налична техника

� Управител; технолог – химик;  оператор на електронна везна; счетоводител;  четирима
шофьори на ПСМ; един оператор за ЛПСОВ, горелка и автомивка; един общ работник. 

� Техниката с която се експлоатияра на депото, също е осигурена по програма ИСПА и авто
парка на Депото включва: 
Компактор; Булдозер; Колесен челен товарач –Фадрома; 
Колесен многофункционален челен товарач –Автобагер с предна и задна кофа; 
Тежкотоварни самосвали -2бр.; 
Лекотоварен бордови – 1бр.


