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Обща информация за проекта 

Продължителност на проекта:  

 2 години (24 месеца) за строителство;  

 3 години (36 месеца) за биологична рекултивация. 

 

Главна цел на проекта:  

Рекултивация на съществуващо общинско депо. 
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Конкретни цели: 

    Обезвреждане на гудроновите отпадъци; 

    Извеждане на продуцираните газове безопасно; 

    Изолиране на сметището от подпочвените и атмосферни води; 

    Възстановяване и оздравяване на екологичната обстановка в 

района; 

    Мониторинг на околната среда; 

    Осигуряване на мерки за рекултивация. 
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Финансиране: 

 Обща стойност: 22 411 594, 40 лева 

 

 Финансиране от Предприятие за управление на 
дейностите по опазване на околната среда:  

     22 411 594, 40 лева 
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История: 

 Депото функционира през 70-те години на XX век; 

 Депониране на нефтопродукти /гудрон/, в следствие на което се 
образуват гудронови ями; 

 Депото се експлоатира без проектни разработки и мерки за защита на 

геоложката среда от разпространение на замърсители; 

 При експлоатацията на депото, неговата дебелина е достигнала до 23 
метра. 
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Площ: 
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 Приблизително дължина 1200 метра и ширина 250 метра; 

 Общата площ на депото възлиза на 288,972 дка; 

 Замърсените с гудрон площи, които ще бъдат третирани 
възлизат на 125 дка. 
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 75 000 тона трошен камък; 
 4 500 тона пепелина /2 850 тона гасена вар/; 
 950 тона пепел. 
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Третиране на гудронови ями: 
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 Затревяване и залесяване на 191 300 м2; 
 Ландшафтно залесяване на 15 метра по периферията; 
 Видове за затревяване: райграс, бяла детелина и ливадни 

растения; 
 Видове за залесяване: дъб, липа, глог, бряст, смрадлика, 

люляк и други. 
 

Биологична рекултивация: 
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За информация и контакти: 

 

 Община Русе: ул. „Олимпи Панов“ №6; 

 Георги Игнатов – ръководител на проекта, тел. 082 / 506 778; 

 Синан Мехмед – координатор на проекта, тел. 082 / 506 784. 

 

 



 

 

Благодарим за вниманието! 
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