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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 

 

ЗА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА ЗОП 

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

С ПРЕДМЕТ: 

 

 

 

“ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ПИ 000341 И 000342 В ЗЕМЛИЩЕТО НА  С. ЛЯСКОВО И ПИ 

001003 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. АЙТОС, ОБЩ. АЙТОС, ОБЛ. БУРГАС” по проект на 

Община Айтос: “ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО 

ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ПИ 000341 И 000342 В ЗЕМЛИЩЕТО 

НА  С. ЛЯСКОВО И ПИ 001003 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. АЙТОС, ОБЩ. АЙТОС, ОБЛ. 

БУРГАС”, финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на 

околната среда (ПУДООС), при Министерство на околната среда и водите  
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ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

Кметът на община Айтос, в качеството си на Възложител, ще проведе 

процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка по 

чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП с предмет: “ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ПИ 000341 

И 000342 В ЗЕМЛИЩЕТО НА  С. ЛЯСКОВО И ПИ 001003 В ЗЕМЛИЩЕТО НА 

ГР. АЙТОС, ОБЩ. АЙТОС, ОБЛ. БУРГАС” 

Настоящата обществена поръчка има за цел да се избере изпълнител на 

закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за твърди 

битови отпадъци попадащо в землището на с.Лясково ПИ 000341, ПИ 000342 

както и ПИ001003 в землището на гр.Айтос. 

Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената 

поръчка е подробно описан и регламентиран в настоящата техническа 

спецификация, неразделна част към настоящата документация. 

ЦЕЛТА НА ПРОЕКТА е да се постигне високо ниво на опазване на 

околната среда и спазването на директивите на ЕС и националното 

законодателство в областта на управление на отпадъци, който не отговаря на 

нормативните изисквания, като по този начин ще се подпомогне и 

изпълнението на ангажиментите на ПУДООС, регламентирани в разпоредбите 

на ПМС №209/2009г. и ПМС №84/2012г. 

Рекултивацията на сметището има за цел максимално да ограничи 

неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда. 

Отпадъците  не само повърхностно замърсяват околната среда, но и ограничават 

използваемостта на земята, създават хигиенни проблеми и влошават естетическия 

облик на околните пространства. С предвидените рекултивационни мероприятия на 

съществуващото сметище ще се осигури: 

• Минимизиране на строителните разходи; 

• Опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване 

– подобряване на качеството на атмосферния въздух; 

• Защита от проникването на повърхностни води в отпадъчното тяло на 

депото; 

• Подобряване на качеството на повърхностните и подземните води; 

• Улавяне и извеждане  и  изгаряне на сметищния газ безопасно и 

контролируемо от тялото на депото; 

• Прекратяване на разпрашването на леките фракции отпадъци; 

• Отпадане на ограничението за използваемост на земята; 

• Вписване в релефа на околния терен на тялото на отпадъците; 

• Създаване на условия за контрол (мониторинг) на процесите протичащи 

в тялото на депото и въздействието му върху околната среда; 

• Закриване на сметището, формулиране на параметрите на след 

експлоатационните грижи и извършването му; 
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• Намаляване риска за здравето на населението; 

• Подобряване на жизнената среда на населението; 

 

Изпълнението на дейностите, заложени в настоящия проект за закриване и рекултивация 

на изведено от експлоатация общинско депо за ТБО ще елиминира рисковете за околната 

среда и човешкото здраве, произтичащи от движението и разпространението на 

замърсяване на територията на депото и извън него, ще се постигне и желаното високо 

ниво на опазване на околната среда и спазването на директивите на ЕС и националното 

законодателство в областта на управление на отпадъците. 

След приключване на проекта за закриване и рекултивация на депото за ТБО на 

територията на община Айтос ще бъде подобрена жизнената среда, която от своя страна 

ще рефлектира позитивно върху гражданите на общината. 

 

Обхват на дейността 

 

Нормативна рамка. 

Изпълнението на поръчката следва да се извършва в пълно съответствие с 

изискванията на финансиращия орган – ПУДООС, всички указания и изисквания на 

отговорните за управление на дейностите органи: 

Техническите условия за изпълнение на поръчката са в съответствие със Закона за 

устройство на територията, приложимите подзаконови актове към ЗУТ, регламентиращи 

строителните дейности, Закона за управление на отпадъците приложимите подзаконови 

актове към ЗУО. 

При изпълнение на дейностите, изпълнителят следва да спазва стандартите за 

управление на качеството и за здравословни и безопасни условия на труд. 

Следва да се имат предвид следните документи: 

� Закон за обществените поръчки  и Правилник за прилагане на закона за 

обществени поръчки. 

� Закон за устройство на територията, Закон за управление на отпадъците. 

� Подзаконови актове по прилагането на горните, регламентиращи процесите при 

предвидените дейности и СМР за осъществяване на настоящата обществена 

поръчка. 

� Договор за финансиране и договор за изпълнение на обществената поръчка. 

� Одобрени строителни книжа на проекта – чертежи и количествени сметки, 

спецификации на материалите. 

Проектна документация. 

Основа за процедурата са разработените инвестиционни проекти в необходимия обем 

съгласно Наредба №4 към ЗУТ, проектна документация – заснемане, проектиране, 

записка, чертежи, количествени сметки. 

Като част от документацията на обществената поръчка е Разрешението за строеж, 

предхождащо от Доклада за оценка на съответствието по чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ и 

одобрената проектна документация. Одобрената проектна документация е в състояние да 
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предвиди изпълнението на предвидения продукт, годен за ползване, съответващ на 

нормите и изискванията. 

В съответствие с одобрените общи условия и изисквания на нормативната уредба, 

проектът ще се изпълнява с участието на независим строителен надзор, избран по реда на 

ЗОП, инвеститорски контрол от страна на ПУДООС и на експерти, подпомагащи 

административния капацитет на Възложителя за управлението на проекта. 

 

Задължения на изпълнителя на настоящата обществена поръчка. 

Преди започването на предвидените дейности и СМР, Изпълнителят е длъжен да 

извърши подготвителни дейности, с които да докаже на Възложителя своя капацитет, 

познаване на възложените проектни разработки и намиране на правилната технология и 

начин на реализацията му, както следва: 

� Подготовка на документация и строителни книжа; 

� Подробно проучване на представената за целите на настоящата обществена 

поръчка проектна документация. 

� Подробно проучване „на място“ на предвидените за работа зони и участъци, и 

на приложените количества и технологии за изпълнение и на тяхното 

съответствие с нормативните изисквания. 

� Организация на доставката на материали и изделия, съгласно представените 

проекти и осигуряване на необходимата 

� Подготовка и организация на изпълнителя, организиране, контрол на 

доставките, технически контрол върху ежедневното изпълнение, 

освидетелстване на ежедневното изпълнение – цялостно управление на 

качеството на процесите. 

 

Актове и протоколи в процеса на строителството. 

В процеса на изпълнението на договора за финансиране и договора за изпълнение на 

настоящата обществена поръчка, оправомощени представители на Изпълнителя, следва да 

съставят и/или подписват изискваните протоколи като част от необходимата строителна 

документация, както следва, съгласно Наредба №3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството / обн.ДВ., бр.72 от 2003г., изм.ДВ., бр.37 от 

2004г., изм.ДВ., бр.29 от 2006г./. 
 

Изисквания и дейности на изпълнителя за организиране на предвидените дейности и 

СМР 

� Да организира изпълнението на предвидените дейности и СМР, в съответствие с 

валидните технически изисквания , при високо качество, в допустимите 

отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на качествени 

материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и 

указания на Възложителя и на строителния надзор, при осигуряване на всички 

мерки за безопасност на труда на работници, специалисти и участници в 
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проекта, и на всички хора в района на обекта, при спазване на екологичните 

мерки към договора. 

� Изпълнителят е длъжен да осигури при началото и за целия договорен период 

необходимите гаранции за добро и качествено изпълнение, както и на 

застраховките към договора. 

� Изпълнителят е длъжен да подготви и представи на Възложителя екипа от 

експерти за изпълнение на проекта  в съответствие с условията на договора за 

финансиране, и условията поставени в обществената поръчка по специалност, 

квалификация, стаж, образование. Подмяната на ключови експерти може да 

става след съгласието на възложителя и на строителния надзор при условията на 

обществената поръчка. 

� Изпълнителят е длъжен да осигури необходимата основна или специфична 

механизация, предвидена за изпълнението на предвидените дейности и СМР. 

� Изпълнителят е длъжен да изпълнява предвидените дейности и СМР в пълно 

съответствие с разпоредбите на ЗУТ, ЗУО и подзаконовите нормативи при 

участие и взаимодействие с всички необходими и изисквани от разпоредбите, 

участници – строителен надзор, авторски надзор, Възложител и експерти от 

управлението на проекта към Възложителя. Задължително е изпълнението на 

функционалните задължения на всяка страна в рамките на разписаните 

задължения и правомощия, както и спазване на нормативните и договорни 

отговорности. 

� Изпълнителят е длъжен да осигури непрекъснатата охрана и обезапасяване на 

работната площадка, на временните площадки и складове, за своя сметка и на 

своя отговорност. 

� Изпълнителят е длъжен преди започване на дейностите, да съгласува с 

представители на строителния надзор и на Възложителя всички условия за 

депониране на строителен отпадък, според условията на Възложителя и 

Програма за управление на строителните отпадъци – част от техническия 

проект. 

� Изпълнителят е длъжен, съвместно със строителния надзор, да създава текуща 

информация за ежедневните условия за реализиране на проекта – температура, 

влажност и валежи, наличност на работна ръка и механизация, наличност на 

техническо ръководство. 

� Изпълнителят е длъжен да окаже пълно съдействие на останалите участници 

при подготовката на досието на обекта за организиране на приемателна 

комисия. Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания в съответствие 

с нормативните изисквания и в съответствие с договорните условия, които са 

възникнали по време на подготовката и провеждането на приемателния процес. 

� Изпълнителят е длъжен да координира всички свои дейности със строителния 

надзор и с Възложителя за реагиране при появили се текущи повреди и 

строителни дейности в зоните на изпълнение на предвидените дейности и СМР. 
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� Изпълнителят е длъжен да участва с упълномощен представител във всички 

организационни форми от управлението на проекта за целия период, като 

изпълнява приетите законосъобразни и в съответствие с договора общо приети 

задачи и срокове за тяхното изпълнение 

 

 

 

 СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Депото на община Айтос е собственост на Общината (общинска частна) и отстои на 

около 2 km от града и на 2.5 km от с.Лясково. Същото е в експлоатация от 1977 г. 

Първоначално отреденият терен е публична общинска собственост на община Айтос, 

съгласно акт за общинска собственост (АОС) № 235/1999 г. Имотът предмет на цитирания 

АОС е с № 000341 с площ 4,3 ха и начин на трайно ползване (НТП) „сметище“ по картата 

на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Лясково, общ. Айтос.  Община 

Айтос е обособила депото в отделен имот с коректен начин на трайно ползване – сметище 

/депо за битови отпадъци/, нo поради това, че терена не е ограден, няма контролно - 

пропускателен пункт и входящ контрол на отпадъците, е допуснато разширяване на 

границите му в минали години.  

Към настоящият момент, след извършено геодезическо заснемане през м.Април 

2015 г. е установено, че площта заета с отпадъци е разположена неравномерно с 

неправилна форма и върху следните части от имоти: № 000341; 000342; 145004, 145005, 

145008 и 145009 в землището на с.Лясково и имоти № 001003; 150008 и 000663 в 

землището на гр.Айтос. Депонираното количество отпадъци, определено на база 

геодезическо заснемане над терена се определя на 304 362 куб.м. Максималната 

установена дебелина на насипа от отпадъци е 10 м. Съгласно същото геодезическо 

заснемане от месец април 2015 г., общата площ от горецитираните имоти заета с отпадъци 

е 73.377 дка. 

Допълнително заетата площ от отпадъците, в по-голямата си част попада в 

имоти 000342 с площ 2,7 ха и 001003 с площ 3,1 ха, вид собственост - общинска частна. 

Поради невъзможността депото да бъде разположено изцяло в имот № 000341, имаме 

съгласие на Възложителя проектното тяло на депото да бъде ситуирано върху имоти 

общинска собственост, т.е към основното отпадъчно тяло, предмет на проекта за закриване 

и рекултивация да бъдат включени следните имоти: 

o № 000341 в землището на с. Лясково с площ от 42,790 дка 

o № 000342 в землището на с. Лясково с площ от 27,044 дка 
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o № 001003 в землището на гр. Айтос с площ от 31,265 дка 

с обща площ 101,099 дка, като проекта предвиди почистване и прибутване на 

оставащите извън обсега на депото замърсени с отпадъци площи, както и разстилане в 

границите на трите имота с цел устойчиво оформяне тяло на депото.  

В близост до депото няма: жилищни, вилни и курортни зони, излетни комплекси, 

използвани за рекреационни нужди; предприятия и складови бази на   хранителната 

промишленост и водни обекти. Депото е в непосредствена близост до обработвеаеми земи. 

На депото са депонирани битови, строителни и неопасни производствени отпадъци. 

Строителните отпадъци са предимно от ремонтни дейности. На депото са депонирани и 

отпадъци от селскостопанската дейност, както и органични отпадъци от домакинствата. 

Общинското депо е обслужвало населените места от общината, които са с 

централизирано сметоизвозване (по данни от «Програма за управление на дейностите по 

битови отпадъци 2010»). Запръстяването е правено на всеки  две седмица. Не е 

извършван  мониторинг на подземните  води, газ - метан, въздух и почви в близките   до  

депото  територии.  

Депонирането е извършвано чрез прибутване на отпадъците напред и запазване на 

достигната кота на подравнената част на депото. На депото няма ограда и охрана за 

входящ контрол, което е довело до депониране на отпадъци извън границите на 

отредената за депо площ. 

 

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

Част “Технологична“ 

Техническите решения за оформяне на проектното тяло на депото са съобразени 

със съществуващото положение на депото както и с особеностите на релефа на района. 

Дългогодишното депониране на отпадъците в условията на друго екологично 

законодателство е довело до натрупване на около 304 362 куб.м.  отпадъци. Депонираните 

отпадъци са с нестабилни откоси (без уплътняване и наклон, превишаващ допустимия, 

съгласно изискванията на Наредба №8/2004 г). Максималната установена дебелина на 

насипа от отпадъци е 10 м.  

Установено, е че площта заета с отпадъци е разположена неравномерно с 

неправилна форма върху много имоти или части от имоти: № 000341; 000342; 145004, 

145005, 145008 и 145009 в землището на с.Лясково и имоти № 001003; 150008 и 000663 в 

землището на гр.Айтос.  



 

8/24 

Допълнително заетата площ от отпадъците, в по-голямата си част попада в 

имоти 000342 Лясково и 001003 Айтос, вид собственост - общинска частна. Поради 

невъзможността депото да бъде разположено изцяло в имот № 000341, и съгласието на 

Възложителя проектното тяло на депото е ситуирано върху имоти общинска собственост, в 

основното отпадъчно тяло, предмет на проекта за закриване и рекултивация са включени 

следните имоти с обща площ 101,099 дка: 

o № 000341 в землището на с. Лясково с площ от 42,790 дка 

o № 000342 в землището на с. Лясково с площ от 27,044 дка 

o № 001003 в землището на гр. Айтос с площ от 31,265 дка 

Това налага при разработването на техническата рекултивация да се предвидят 

дейности, свързани с: 

- изгребване на отпадъци за трайно почистване от земи извън определената 

площ за основното отпадъчно тяло – северна (обхваща малки части от имоти с № 145004, 

145005, 145008 и 145009) и източна част (обхваща малки части от имоти с № 150008 и № 

000663); 

- преоткосиране на съществуващи откоси; 

- предепониране на отпадъците с цел постигане на устойчивост на тялото 

върху цялата площ на основното отпадъчно тяло от 101,099 дка попадащо в имоти:  № 

000341 в землището на с. Лясково с площ от 42,790 дка; № 000342 в землището на с. 

Лясково с площ от 27,044 дка и № 001003 в землището на гр. Айтос с площ от 31,265 дка. 

При завършено изграждане на проектното тяло на депото, същото ще заеме площ от 

101.099  дка. Максимална кота на насипното тяло на депото е К 226.49. 

 

Част „Техническа рекултивация“ 

Депото е изградено без изграждане на долен минерален запечатващ пласт, 

геомембрана и дренажна система. Отпадъците са насипвани директно върху земната 

основа. Предлаганите мерки за рекултивацията на депото, са основани на оценка на риска 

за околната среда, изискванията на българското законодателство (ЗУО; Наредба № 8/2004 

г.; Наредба №26/1996 г.) и избора на саниращи мероприятия. 

Към техническата рекултивация на депото за неопасни отпадъци на Община Айтос 

са отнесени дейности, които са в съответствие с изискванията на Наредба № 8/2004, чл.20, 

Приложение 2, раздел 4, и чието изпълнение е необходимо за конкретното депо. 

Дейностите включват:  

1)изгребване на депонирани отпадъци, извън основното тяло на сметището и 

тяхното предепониране в границите на определената за депото площ от 101,099 дка и  

2)преоткосиране и предепониране за осигуряване на устойчивост на насипното тяло 

(депото) и предотвратяване разпиляването на отпадъците. Преоткосирането засяга всички 

съществуващи откоси на депото. Те са много стръмни и не е възможно изпълнението на 
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горен изолиращ екран. За постигане на проектен наклон на откосите не по-стръмен от 

1:2,5 (максимално допустим по изискването на Нар.№8) ще се извърши разриване и 

предепониране на част от натрупаните отпадъци. 

     Определената площ за направа на отпадъчното тяло на отпадъците на Община Айтос 

възлиза на 101 099 m
2
. Замърсената площ извън тези граници е 9275 m

2
 на север и запад. В 

проекта е предвидено цялостно изгребване на депонирани, извън основното отпадъчно 

тяло отпадъци. Изгребването е планирано да се извърши с булдозер и багер. Предвидено е 

предепонирането на отпадъците от изгребване да се извърши чрез разстилането им с 

булдозер. Определените обеми депонирани отпадъци за изгребване, извън основното 

отпадъчно тяло възлизат на 11 236  m
3
. Успоредно с дейностите, предвидени за изгребване 

на отпадъци, депонирани извън отредената площ, в проекта е предвидено и изгребване и 

пробутване на 88 987 m
3
 отпадъци, депонирани в границите на отредената площ. 

Мероприятието е необходимо с оглед осигуряване на нужното преоткосирането на 

скатовете на депото. 

 Преоткосиране и Вертикално планиране  

За намаляване на наклона на съществуващия откос на основното отпадъчно тяло на 

депото и осигуряване на противоерозионната му стабилност в проекта е предвидено 

преотоксиране на отпадъците чрез изгребване с багер обратна лопата и предепонирането 

им в рамките на основното тяло. Проектният наклон на откосите е не по-стръмен от 1:2.5. 

По такъв начин се осигурява стабилност на отпадъчното тяло и благоприятен, вписващ се 

към околния ландшафт, релеф. Проектните наклони са определени с оглед недопускане на 

заблатяване, ерозионни или свлачищни процеси. 

Разстилане, подравняване и уплътняване на отпадъците 

На разстилане, подравняване и уплътняване при предепонирането подлежат 100 

224 m
3
 отпадъци. В проекта, разстилането на отпадъците е предвидено да се извършва 

върху площ от 92581.66 m
2  с булдозер с прибутване до 200 m, а уплътняването - чрез 

трикратно преминаване върху цялата площ с булдозер или с шиповиден валяк (при 

наличност).  

След окончателното оформяне на отпадъчното тяло, то заема 92 851.66 m
2
,  а 

площта от 8 517.34 m
2
 по периферията на имота, незасегната от отпадъци, ще бъде 

оформена чрез засипване със земни маси за по-добро вписване в околния терен. 

Приемаме следното техническо решение – сбор на слоевете за техническа 

рекултивация – 60 см, разпределени в два пласта както следва: 
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1. 30 см рекултивационен слой - земни маси 

2. 30 см рекултивационен слой – хумус 

За  изпълнение  на  рекултивационен  пласт  с мощност 0.30 м са необходими общо 

32774.5 м3 земни маси, от които 27774.5 м3 земни маси и 5000 м3 земни маси за свързване 

с терена, които се предвижда да бъдат доставени от строителни работи и почистващи 

дейности в районите на в Пещерско (12 км), Чукарка (25 км) и Айтос(10 км). 

За  изпълнение  на  рекултивационен  пласт  с  мощност 0.30 м са необходими 30 

329.7 м3 хумусни земни маси , които ще се добиват от пресъхнали язовири между селата 

Пещерско и Мъглен (10 км). 

Общия сбор от слоевете горен изолиращ екран и техническа рекултивация е 120 см. 

Закриване на депото за неопасни отпадъци – Община Айтос 

Предлаганите мерки, във връзка със закриване на депото за неопасни отпадъци на 

Община Айтос с площ 101.099 дка, са основани на оценка на риска за околната среда и 

изискванията на българското законодателство (ЗУО; Наредба № 8/2004 г.; Наредба 

№26/1996 г.).  

Съгласно изискванията на Наредба 8/2004 г., основната цел след закриването на 

депото са планиране и изпълнение на дейности, свързани с осигуряване на: 

� горен изолиращ екран, който: 

а) изключва емисията на вредни вещества към компонентите на околната среда; 

б) предотвратява инфилтрацията на атмосферни води през сметищното тяло; 

в) създава условия за безопасно отделяне на газовете от сметищното тяло; 

� провеждане на мониторингови изследвания на: 

- газове – СО2,  СН4, Н2S, O2; 

- топография на тялото. 

Тяхното изпълнение включва: 

- безопасно извеждане на емисиите от биогаз; 

- предотвратяване постъпването на повърхностни води в тялото на депото, 

чрез изграждане на горен изолиращ екран - минерален запечатващ пласт; 

- защита на минералния запечатващ пласт от преки атмосферни влияния и 

приобщаване на депото към заобикалящия го ландшафт, чрез изграждане 

на рекултивиращ пласт. 

В проекта са представени технически решения, включително с възможности за: 
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• изграждане на система за газов дренаж 

• изграждане на запечатващ слой 0.5 m; 

• полагане на земни маси за рекултивиращ слой с дебелина на слоя 0.3m; 

• насипване на хумусна почва с дебелина на слоя 0.3 m. 

Горният изолиращ екран е проектиран съобразно предвидения обем на отпадъците и 

позволява естественото вписване на депото в съществуващия ландшафт. Определените 

проектни наклони на билната част и откосите недопускат заблатяване и прояви на 

ерозионни процеси. Планираният наклон на откосите изпълнява изискванията на Наредба 

8/2004 (1:2.5). 

 

Избор на механизация 

Предвидените дейности по вид и обем позволяват почти изцяло механизирано изпълнение. 

Характера на съоръжението и спецификата на депата дават възможност за организиране на 

поточност при реализацията на проекта, като машините извършващи определен процес, се 

придвижват последователно от един участък в друг. 

Направен е избор на необходимата механизация и транспорт за изпълнение на 

предвидените по проект СМР. Изборът на механизация по време на рекултивацията е 

право на Изпълнителя. Така посочената необходима механизация следва да се счита като 

препоръчително - ориентировъчна от проектантска гледна точка. За основни машини се 

считат : Багер с обем на кофата V= 0,5 до 1,0 м3,  Булдозер със средна мощност; Челен 

товарач с V= 1.5 м3; Автосамосвали до 10м3; Автокран; Ръчен валяк – 150 кг - 1 бр. и 

Ръчни уреди /лопати , кирки и т.н./ - 5 комплекта. 

Достъпът до депото се осъществява по съществуващ път. 

Устойчивост на откоса 

Изчисляване ъгъла на устойчивия откос по Условен типов пробод през масива с твърди 

битови отпадъци на „ДТБО“-гр.Айтос / метод на Маслов/ 

 

 

Съставът на отпадъците е разнороден : хартия, текстил, пластмаса, стъкло, метали, 

строителни отпадъци, кожи, гуми, органика, инертни материали и други. 

Същите не са запръстявани при експлоатацията на депото. 

 

Устойчивият откос зависи от следните показатели : 

 

Р – геоложки товар 

ɣ - обемно тегло на литоложката разновидност в  t/m
3
  

ϕ – ъгъл на вътрешно триене в градуси / ϕ° / 
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c – кохезия в t/m
3 

Ƶ – дълбочината на точката от повърхността, за която се определя ъгъла на устойчивия 

откос в m  

Ψ – ъгъл на устойчивия откос за всяко Ƶ в градуси 

 

Стойностите на ɣ, ϕ и с за хумусно-почвения слой са взети от осреднени данни на 

лабораторни проби. 

Данните за глините са аналитични, а за отпадъците – условно приети по аналогия с 

архивни данни. 

 

 

Изчисленията в таблица 2 са направени през интервал от 2,0 м, а някой от тях са през по-

малък интервал, в зависимост от дълбочината на контакта. 

Резултатите, получени от изчисленията на ъгъла на устойчивия откос са представени 

графично. 

 

 

 

 

   ИЗЧИСЛЯВАНЕ УСТОЙЧИВ ОТКОС   

         

ламела дълбочина от геоложки товар c , t/m
3
 

tg Ψ = tgϕ + c/P 

  

№ повърхността, m 

P = ɣx Ƶ  / t/m
3
 x 

m P , t  ΨP ° , ´ 

1 0,7   1,337   1,496 

0,532+1,496 = 

2,028 63,45 

2 1,2   2,112   1,42 0,384+1,420=1,804 61,00 

3 1,4   2,100   н.д.     

4 3,4   1,020   0,588 1,758+0,588=2,368 67,06 

5 5,4   1,620   0,370 1,758+0,370=2,128 64,50 

6 7,4   2,294   0,262 1,758+0,262=2,020 63,40 

7 9,4   3,008   0,233 1,758+0,233=1,991 63,19 

8 11,4   3,762   0,213 1,758+0,213=1,971 63,06 

 

ИЗХОДНИ ДАННИ 

Ламела Литоложка разновидност 

Обемно тегло 

-ɣ 

ъгъл на вътрешно 

триене-ϕ° кохезия - с  

№ / дебелина , m /   g/sm
3
 t/m

3
 градуси tg ϕ kg/sm

3
 t/m

3
 

1 хумус+ почва / 0,7 / 1,91 1,91 28 0,532 0,20 2,0 

2 глини / 0,5 / 1,76 1,76 21 0,384 0,30 3,0 

3 чакъли / 0,15 / 1,50 1,50 - - - - 

4 отпадъци / 2,0 /   0,30 89 1,758   0,6 

5 отпадъци / 2,0/   0,30 89 1,758   0,6 

6 отпадъци /2,0 /   0,31 89 1,758   0,6 

7 отпадъци / 2,0 /   0,32 89 1,758   0,7 

8 отпадъци / 2,0 /   0,33 89 1,758   0,8 
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Заключение  :  Устойчивият откос в сухо състояние на депозитното тяло до дълбочина 11,4 

м е средно 63°66´ , т.е. ~ 1 : 0,67, т.е. под стойност 2,5 изискуема по Наредба 8. 

 

Отвеждане на повърхностните води 

За предотвратяване постъпването на повърхностни води в тялото на депото се 

предвижда околовръстно изграждане на две охранителни канавки от северната страна на 

сметището. Те ще отвеждат постъпилите в тях дъждовни води към естествени канавки и 

дерета разположени в близост до обекта. 

Извеждането на вътрешните води от депото ще се извърши гравитачно по 

склоновете на рекултивираното тяло на сметището. 

С оглед безопасното извеждане на повърхностните води от водосборната област 

над сметището,  в проекта е предвидено изграждане на две стоманобетонни охранителни 

канавки.  

Предвидените канавки са с дължини: 

- Канавка 1 = 113,69m. 

- Канавка 2 = 263,08m 

-  

Горният изолиращ екран е предназначен да осигури изолацията на повърхността на 

депото за отпадъци срещу проникване на повърхностни води и други атмосферни влияния. 

Взети са предвид и изискванията за рекултивация на повърхността на депото и вписването 

му в съществуващия ландшафт. 

Горният екран на депото ще се състои от уплътнени глини и дренажен слой от 

геокомпозит с коефициента на филтрация К = 1х10-3 m/s. 

За  изпълнение  на  пласт  уплътнени  глини с мощност 0.50 м са необходими 46290.8 м3 

глини, които се предвижда да бъдат доставени от Черна могила (15 км. разстояние) 

 

Част: Геодезия 

Извършено е геодезическо заснемане, което обхваща площта заета от 

съществуващото сметище и част от прилежащите терени. 

Заснети са всички характерни особености на терена.  

Геодезическото заснемане е изпълнено с GPS в реално време инж.М.Маринов.  

За изработването на геодезическата снимка са заснети 699 бр. подробни точки. 
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       Геодезическата снимка е в Балтийска височинна система и координатна система – 

1970г.  

Изготвен е цифров модел на терена. Релефът е интерполиран спрямо дадените точки от 

снимката през 0.50 м.  

Заснети са съществуващите на место имотни граници, пътища и други особености. 

Нанесени са и границите на имотите от действащата в момента карта на възстановената 

собственост (КВС), в които попада сметището за битови отпадъци. 

Вертикално планиране. При решаването на вертикалното планиране на депото са 

съблюдавани следните основни съображения: 

� Максимално запазване на естествения терен; 

� Максимално запазване на съществуващото отводняване на терена; 

� Минимален обем земни работи; 

� Оптимални наклони на повърхностите за осигуряване на естествен отток на 

повърхностните води; 

Основната задача на техническата рекултивация (вертикално планиране) се изразява в 

преустройството на съществуващата повърхност на депото в проектна повърхност, 

гарантираща най - благоприятни условия за биологична рекултивация на депото след 

неговото закриване. Същевременно се цели рационалното отвеждане на повърхностните 

води и създаване на оптимални наклони за минимализиране на вредното въздействие на 

водната ерозия върху растителността. Всичко това се извършва, като стремежът е към 

осъществяване на взаимовръзка между височинното и планово положение на обектите. На 

ъглите на обекта са вписани проектните и теренни коти.  

 

 

Част: План за Мониторинг 

Проектът за мониторинг за обект: “Технически проект за закриване и 

рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000341 и 

000342 в землището на с.Лясково и ПИ 001003 в землището на гр.Айтос, община 

Айтос, област Бургас“  е разработен в съответствие с Приложение 3 “Система за 

мониторинг на депата” на Наредба 8 от 2004 год. за условията и изискванията за 

изграждане и експлоатация на депа за отпадъци. 

Системата за мониторинг включва осигуряване на информация за състоянието на 

основните компоненти на околната среда - въздух, води и почви и предотвратяване на 

негативното му влияние върху тях при осигуряване на оптимални условия за нормално 

функциониране. Не се предвижда мониторинг на инфилтрата на депото, т.като е 
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неприложим в конкретния случай – касаещ се за закриване на общинско депо което не 

отговаря на нормативните изисквания. 

При изготвяне на мониторинга са спазени всички изисквания на нормативната 

уредба за закриване на депата за отпадъци – повърхностно запечатване на депото, което 

се извършва в съответствие с проекта за изграждане на горния изолиращ екран, вкл. 

техническата и биологичната рекултивация и предвидените противоерозионни и 

противосвлачищни мероприятия. 

Системата за собствен мониторинг включва наблюдения и изследвания през периода на 

неговата експлоатация и след закриването му. 

Продължителността на мониторинга съгласно чл.15 е с продължителност не по-

кратка от 30 години. 

Мониторинг за състоянието на тялото на депото (топографията му) се извършва 

съгласно таблица 5. Данните се записват и архивират на книжен и магнитен носител. 

За да се следи топографията на депото е необходимо да се осигури репер, от който 

да се водят измерванията. Този репер трябва да бъде добре сигнализиран и охраняван 

срещу повреди от небрежност или злонамереност. 

Мониторингът за състоянието на 101.099 дка. от депото ще се осигурява след 

изпълнението на рекултивацията чрез изграждане на пет репера: 1 на здрав терен МПТ1, 2 

на площадката МПТ2 и МПТ4 и 2 на откоса – МПТ3 и МПТ5. Периодичността на 

контрола е показана в таблица 5. 

Поради това, че депото е в етап на закриване и рекултивация се предвижда да се следи 

само състоянието на повърхността на депото –хоризонтални и вертикални деформации. 

Честотата на измерванията е веднъж годишно. С документиране на резултатите от 

геодезичното замерване 

               Таблица5. Брой на мониторингови точки и честота на измерване  

Показатели Броймониторингови точки Честота на 

измерване 

Слягане 2 репер на площадка  и 2 репер на 

откоса 

На всеки 12 месеца 

Предвижда се след приключване на рекултивацията депото да бъдат поставени 

маркировъчни табели. 

Администрацията на Община Айтос, чрез инспекторите и специалистите по 

Наредба № 1, ще следи за недопускане на повторно замърсяване. 
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Част „Управление на Биогаз“ 

В настоящия проект е разработена инсталация за събиране, отвеждане и изгаряне 

на газовите емисии от тялото на съществуващо депо за неопасни битови отпадъци гр. 

Айтос, и третиране в инсталация за високотемпературно изгаряне. 

Газови кладенци - Изграждането на газовите връзки на кладенците се извършва 

непосредствено преди полагане на рекултивационния слой, след включване към газовия 

кладенец. 

За изграждане на газовите кладенци и дренажи се изграждат от тръби от полиетилен 

висока плътност РЕ100-HD, SDR17 по БДС ЕN 12007-2 (или DIN 8074), които трябва да 

отговарят на следните изисквания: 

- Да са произведени от хомополимерна и конополимерна смола  в 

съответствие с изискванията на БДС ЕN 12007-2; 

- Да са черни на цвят с жълта маркировка или жълти; 

- Да издържат статично напрежение, равно на най-ниската граница, оценена 

на 97,5% от разрушителното напрежение на материала при 20°С; 

- Да са с трайна ( незаличима ) маркировка на видно място върху тях, най-

малко през 1м, която да съдържа следната информация: 

• търговските инициали на производителя; 

• вида на материала, неговото предназначение и допустимото работно 

налягане 

• външния диаметър на тръбата и дебелината на стената, 

датата на производство – най-малко двете последни цифри на годината на 

производство 

• номера на производствената партида 

• произхода на суровината. 

Основните видове работи, които са предвидени за изпълнение в част конструктивна на 

обекта, съгласно техническият проект са: полагане на стоманобетонна площадка за факел 

както и стоманобентонна шахта за отделяне на конденза. 

Предвижда се изцяло монолитно изпълнение на стоманобетонната шахта. Кота ±0,00 = 

187,50 е приет горен ръб на стоманобетонна плоча с дебелина 15см, чиито отвори 80/80 см 

се покриват с херметически капаци (3бр.) Дълбочината на шахтата е 2,55 м от горен ръб 

плоча и вътрешен (светъл) 2,40м, размери в план вътрешни (светли) 1,5м/1,5м/0,8м. 

 

Част Конструктивна 

Основните видове работи, които са предвидени за изпълнение в част конструктивна 

на обекта, съгласно техническият проект са: полагане на стоманобетонна площадка за 

факел както и стоманобентонна шахта за отделяне на конденза. 

Стоманобентонна шахта за отделяне на конденза 

Предвижда се изцяло монолитно изпълнение на шахтата. Кота ±0,00 = 187,50 е приет 

горен ръб на стоманобетонна плоча с дебелина 15см. Дълбочината и е 2,55м от горен ръб 
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плоча и вътрешен (светъл) 2,40м, размери в план вътрешни (светли) 1,5м/1,5м/0,8м. 

Стените са решени с дебелина 20 см. Фундирането се осъществява с обща фундаментна 

плоча с дебелина 25см с конзолен отстъп 20см. Използваните конструктивни материали са 

бетон клас C 20/25, армиран с армировъчна стомана класове В235 (АI) и  В420(АIII). 

Подложен бетон клас С8/10 (В10). Отворите да се съобразят с чертежите на другите 

проектни чати.  

 

Стоманобетонна площадка за факел 

Предвижда се направа на стоманобетонна площадка за факел с дебелина 30см, с 

отвор ф130 в средата, на кота ±0,00 = 187,50. Размерите и в план са 6,00/4,00м. По контура 

- ограда с  височина 2,00м, изпълнена от галванизирани стоманени стълбове с полиестерно 

(PES) покритие Ф60мм, монтирани върху бетонови стъпки 30/30/80см и поцинкована 

оградна мрежа с PVC покритие с размер на отвора е 50/50мм и ф3мм. Предвижда се 

метална вратата по късата страна на оградата с размери 120/203см. Използваните 

конструктивни материали са бетон клас C 20/25, армиран с армировъчна стомана класове 

В235 (АI) и  В420(АIII). Под стоманобетонната плоча се изгражда уплътнена трошено-

каменна възглавница с дебелина 20см 

Условия на фундиране 

        Върху определената площадка може да се изпълни проектното строителство при 

спазване на определени условия :  

• Наклоните на откосите за всички изкопи  са  1 : 0,67 (по данни от геоложки 

доклад) 

• Изкопите на основите трябва да бъдат приети от проектант, когато ще се 

даде разрешение за полагане на подложен бетон 

Относно изпълнението на СМР, с оглед постигане на необходимите технологични 

експлотационни изисквания, можем да направим следните отметки, които са 

общовалидни за всички технологични съоръжения, изпълнявани монолитно на 

място. 
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• С цел осигуряване гладкост на стените е необходимо използване на гладки 

кофражни форми (напр.едроплощен кофраж с плоскости от водоустойчив шперплат).По 

този начин ще се избегне изпълнението на трудоемките циментови замазки по стени. 

• С оглед осигуряване на предвидената проектна водоплътност на 

съоръженията е необходимо всички тръби, преминаващи през стените и дъната да бъдат 

заложени в кофража преди бетонирането.  

• Клас по въздействие на околната среда в съответствие с EN 206-1 /суха или 

постоянно мокра - XC1, с индикативен клас по якост на бетона C 20/25 

• Всички бетонови разтвори трябва да се приготвят при стриктното спазване 

на проекта за бетона. Особено внимание обръщаме на превоза, полагането и 

уплътняването на бетоновата смес. 

Съоръженията са изчислени за постоянни, временни товари и сеизмично 

въздействие от VII степен в работна фаза на проекта. 

 

. Повод за изготвяне на записката е искане от страна на Възложителя за ел.захранване 

на съоръжение за високотемпературно изгаряне (факел) и за изграждане на заземителна и 

мълниезащитна инсталация на съоръженията в терена на депото за битови отпадъци.  

Част „Електро“ 

 По отношение на факела 

Съоръжението идва с табло Тфакел, изпълнено като негорим шкаф – противовлажно 

изпълнение за монтаж на открито. В таблото е предвидена автоматична система за 

запалване, за наблюдение на пламъка и температурата, система за автоматично прекъсване 

на притока на газ и вентили за контролиране на пламъка.  

 При задействане на на системата се включва въздуховода, която представлява 

вентилатор с двигател с „Ех“ защита, който създава подналягане, необходимо за извличане 

на газа в кладенците и създава налягане, необходимо за работата на газовата линия и 

горелката. Мощността на въздуходувката е 150W/220V. 

 а) ел.захранване на табло Тфакел 

Тъй като в близост няма и зградена ел.разпределителна мрежа НН на ЕРП се предлага 

вариант за ел.захарнване с автономен източник UPS, захранван от Дизелов агрегат. 

Техническите характеристики на захранващите източници са дадени в приложената 

спецификация на материалите. UPS осигурява постоянно захранване на табло Тфакел. При 

намаляване капацитета на UPS се подава сигнал за автоматичен пуск на Дизеловия 

генератор, който зарежда UPS до оптималната му стойност. Необходимо е да су осигури 

защита на ДА и UPS от атмосферни влияния (да се монтират в защитен контейнер). За 



 

19/24 

осигуряване на връзка между UPS и табло Тфакел се предвижда полагане на кабел НН, 

тип СВТ 3х4мм2
 в изкоп 0,8/0,4м. Кабелът ще се защити с РVС лента или защитна тръба. 

 б) заземителна инсталация – служи за обезопасяване на всички метални 

нетоководещи части, които не са под напрежение. За целта се предвижда направа на 

заземителен контур от поцинкована стомана 40/4мм. На минимум две места към контура 

ще присъединят по 2бр заземителни колове 63/63/6мм-1,5м. Необходимо е да се достигне 

Rз≤10 ома. 

 в) мълниезащитна инсталация – служи за защита на хората и съоръженията от 

случайни попадения на атмосферно електричество. За целта се предвижда монтаж на 

активен малиеприемник с изпреварващо действие. Мълниеприемника ще се монтира на 

мачта, от която ще се спуснат 2бр. отводи към заземителния контур, описан в предходната 

точка. 

       По отношение на газовите кладенци 

Необходимо е да се осигури индивидуална заземителна и мълниезащитна инсталация на 

всеки кладенец. Мълниезащитата ще се осъществи с конвенционални мълниезащитни 

мачти, монтирани на съоръжението. От всяка мачта ще се спусне мълниеотвод, който ще 

завърши на 2бр. заземителни колове 63/63/6мм-1,5м.  Необходимо е да се достигне Rз≤10 

ома. Към заземлението ще се присъединят метални нетоководящи части на съоръженията.  
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СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ 

1. Дизелов агрегат – 3кVА/220V, автоматичен пуск (управление  

и настройка), резервоар за 24часа непрекъсната работа                 бр.  1  

2. UPS – 1100VА        бр.  1 

 3. Кабел СВТ 3х4мм2
       м  10 

4. Заземителна шина 40/4мм – поцинкована    м  25 

5. Заземителни коловеа 63/63/6мм-1,5м – 2бр.   компл. 2 

6. Мълниезащитна мачта       бр.  1 

7. Мълниезащитен протектор      бр.  1
 

 

 

Част „Биологична рекултивация“ 

 

На биологична рекултивация подлежат 92,439 дка технически рекултивирани и закрити 

площи. Предвидените в проекта мероприятия включват:  

• Подобряване условията на месторастене чрез почвоподготовка и минерално 

торене; 

• Затревяване повърхността на депото с подходящи за условията тревни 

смески; 

• Отгледни мероприятия в продължение на три години. 

Изграждането на успешно финално растително покритие изисква не само създаване 

на условия за растеж и развитие на някаква растителност, а подбор на адаптирани към 

местните условия растителни съобщества, които не представляват риск за целостта на 

покривните пластове от горния изолиращ екран, не изискват специални грижи и внимание, 

укрепяват и защитават почвеното покритие и спомагат за възстановяване на ландшафта.  

Видовият състав на подбраната растителност е съобразен с: 

• Целта на провежданата рекултиваця; 

• Събраната информация за района на депото включително: 

• Местоположение на депото по отношение на растителното зониране; 

• Температура: средна месечна и годишна;  

• Валежи: средно месечни, сезонно разпределение и годишно количество; 

• Продължителност на вегетационния период; 

• рН, съдържание на хранителни елементи; 
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Обърнато е внимание на следните биологични особености и екологични 

изисквания: 

• Едногодишни /двугодишни/ многогодишни; 

• Вид и форма на кореновата система: фиброзна или централна; 

• Дълбочина на кореновата система; 

• Растежен сезон: треви с пролетно есенна и лятна кулминация в растежа си 

(Warm season and cool season); 

• Монокултура /смеска от различни тревни видове: смесена растителност има 

по - голям успех за целта; 

• Метод на засаждане (засяване, зачимяване), време, плътност, дълбочина;  

• Изисквания към косенето; 

• Инвазивни – нежелани; 

• Посевна норма. 

Видов състав на тревни смески и количества 

При изборът на видове за тревните смески и съотношенията между тях е обърнато 

внимание на: 

1. функционалното предназначение на затревените площи – рекултивация, 

специални защитни функции и ландшафтно естетично въздействие; 

2. условията на месторастене; 

3. биолого - екологичните особености на използваните тревни видове.  

Функционално предназначение. Функционалното предназначение на бъдещите 

затревени площи при условията на технически рекултивираното депо е многостранно.  

От една страна, съобразно изискванията на Наредба № 26/1996, чрез затревяването 

се цели биологична рекултивация на технически възстановения терен на депото. Наред с 

рекултивацията, е необходимо изграденото растително покритие да гарантира бързо и 

ефективно стабилизиране на почвената покривка, ограничаване в максимална степен на 

ерозионното въздействие на атмосферните валежи и инфилтрацията им към долулежащите 

пластове от покритието. 

От друга страна чрез подходящо избрания тип растително покритие се създава 

възможност за формиране на затревена площ, приобщена към околния ландшафт.  

 

Видов състав и биолого - екологични особености 
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За качествено изпълнение на функциите на затревените площи при подборът на 

тревни видове е обърнато внимание на: 

1. Начина на формиране на издънките и посоката на растежа им; 

2. Видовете с пролетно - есенно натрупване на биомаса (cool season) и с лятна 

кулминация на натрупване на биомаса (warm season).  

Според начина на формиране на издънките и посоката на растежа им, 

многогодишните житни треви се делят на коренищни и туфести. 

Коренищните житни треви образуват не само надземни, но и подземни вторични 

стъбла – коренища, от чиито възли се развиват нови стъбла и корени. Във връзка с 

предназначението на бъдещото растително покритие в проекта са предложени 

късокоренищни и туфести видове. 

Късокоренищните видове залагат възела на братене на по - малка дълбочина (3 – 5 

cm) и образуват множество рехави туфи, свързани помежду си с къси коренища. 

Образуват плътен и равен чим и добре понасят утъпкване. Към тях се отнасят червената 

власатка (Festuca rubra L.), ливадната метлица (Poa pratensis L.), безосилеста овсига 

(Bromus inermis Leyss.) и др. 

Туфестите (рехавотуфести и гъстотуфести) треви образуват вторични стъбла над 

почвената повърхност. Рехавотуфестите житни треви, залагат възела на братене на 

дълбочина 3 – 4 cm под почвената повърхност (ежова главица (Dactylis glomerata L.), 

ливадна власатка (Festuca pratensis Huds.), полевица (Agrostis tenuis L.) и др.). 

Гъстотуфестите развиват възела на братене близо или на самата почвена повърхност, като 

формират плътни туфи от голям брой гъсто разположени вторични стъбла. Не са 

взискателни към аерацията на почвата и се отличават с голяма екологична пластичност 

(овча власатка, картъл и др.) 

Съобразно климатичните условия в района на депото, процентно съотношение на 

видовете с пролетно - есенно натрупване на биомаса (cool season) и с лятна кулминация на 

натрупване на биомаса (warm season) е 70% cool season и 30% warm season. 

Видовете с пролетно - есенно натрупване на биомаса достигат максималното си 

развитие през пролетта и началото на лятото, след което преминават в покой през 

горещото лято, като отново подновяват дейността си, която продължава до първите 

мразове. Групата развива плитка и разклонена коренова система, като осигурява бързо и 

плътно покритие на почвената повърхност, с което осигурява противоерозионната й 

защита. Недостатък на видовете от тази група е тяхната инвазивност, както и 
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необходимостта от постояно косене и периодично наторяване за поддържане на 

растежната им енергия. 

Тревите с пролетно - есенна кулминация в растежа си (сool - season) образуват 

генеративни стъбла още в годината на засяване, поради което играят важна роля при 

биологичната рекултивация на техногенно нарушени терени. Те осигуряват 

противоерозионна защита на почвеното покритие и спомагат за възстановяването на 

терена. Многогодишните, чимообразуващи треви са главния ландшафтен елемент при 

рекултивацията на депата. 

За групата с лятна кулминация на натрупване на биомаса е характерно максимално 

развитие през лятото до началото на есента. Те развиват предимно централна коренова 

система, чрез която достигат по - дълбоко в почвения пласт, особено през летния период, 

когато влагата е недостатъчна. 

Видовете с лятна кулминация на натрупване на биомаса (warm season) са дълбоко 

вкоренени, толерантни на стрес и изискват слабо поддържане. Тяхната коренова биомаса 

превишава значително тази на видовете с пролетно - есенна кулминация. Това осигурява 

увеличаване на органичното вещество в почвата и по -бърза инфилтрация на валежите.  

Видовете с лятна кулминация са с по - добра адаптация към бедни и сухи почви.  

Комбинацията на видове с различен период на вегетативна кулминация в обща 

посевна смеска осигурява редица предимства, като: 

1. Взаимно допълване на отделните видове по време на растежа и жизнения си 

цикъл – бързорастящите (сool season) дават желания първоначален укрепителен и 

покривен ефект, а по - бавнорастящите и дълговечни (warm season) осигуряват 

дълговечността на тревния чим. 

2. Постигане на по - голяма екологична пластичност, жизненост и устойчивост 

на тревното съобщество, поради широкия диапазон на приспособимост на избраните 

видове към условията на месторастене, което е гаранция за постигане на желаните цели. 

3. Широко и всестранно оползотворяване на хранителните вещества в 

почвения слой, поради различните потребности на отделните видове. 

4. Постигане на равномерно склопен, конкурентно способен и плътен тревен 

чим благодарение на съчетанието на различни жизнени форми (типове коренови системи и 

надземни издънки), които взаимно се преплитат и запълват празнините, без да се 

угнетяват. 
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В наборът от тревни видове в смеската задължително участват видове от коренната 

растителност. По такъв начин се създават съобщества, близки до местните, което 

гарантира успеха на провежданата рекултивация на депото. 

Подбраният видов състав за затревяването на депото е съобразен с мощността на 

създадения рекултивиращ пласт. Избраните видове са с ранно и обилно братене, добро 

приосновно облистване и продължително съхраняване на издънкообразуването с 

постоянно обновяване на надземните органи, което е гаранция за успешно формиране на 

плътно склопен и нисък, свободен от плевели травостой.  

Поради силно утежнените климатични и едафични условия е приета висока посевна 

норма за тревната смеска - 30 кг/дка. 

 


