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Относно: План за закриване на Депо за битови отпадъци на гр.Търговище
Представеният план за закриване на съществуващо депо за битови отпадъци на
гр.Търговище има за цел максимално да ограничи неблагоприятното въздействие на
отпадъците от депото върху компонентите на околната среда.
Планът е изготвен във връзка с изпълнение на изискване на чл.43 от Раздел IV на
Наредба №8 от 24,08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на
депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
Предвижда се закриването да протече на два етапа:
• Техническа рекултивация
• Биологична рекултивация
Планът за закриване включва:
- данни за депото;
- техническа рекултивация;
- биологична рекултивация;
- третиране на инфилтрираните води;
- отвеждане на повърхностните води;
- газоотвеждаща система;
- грижи след закриване на депото за БО на гр.Търговище;
Предвидено е отвеждане на повърхностните води с изграждане на охранителни
канавки. За формирания инфилтрат се предвижда изграждане на събирателни резервоари.
По отношение на формираните газове от депото е предвидено изграждане на
• юотвеждаща система за организирано отвеждане на газовете от тялото на депото.
За газовете от депото на представения проект на план за закриване на депото е посочено
най общо, че ежемесечно в близост до газовите кладенци ще се определя барометрично
налягане, температура, състав и количество. Информацията не дава яснота по отношение на
състава и количеството на кои вредни вещества ще бъдат определяни, по каква методика и по
коя наредба следва да отговарят на определени норми. Не са посочени местонахожденията и
броя на точките в които ще се определят, както и възможни балансови методи за изчисляване
на емисиите вредни вещества от депото.
Биологичната рекултивация на депото включва агротехнически и мелиоративни
мероприятия за създаване на растителност през първите три години след изпълнението на
техническата рекултивация. С биологичната рекултивация на проекта се цели максимално
приобщаване и възстановяване на обекта към околния ландшафт чрез внасянето на
подходяща растителност върху рекултивираната площ.
Проектът съдържа и количествено-стойностна сметка на разходите за изпълнението му.
РИОСВ - Шумен съгласува План за закриване на Депо за битови отпадъци на
гр.Търговище със забележки за отстраняване на горепосочените изисквания по отношение на
емисиите газове. С изпълнението на проекта ще се отстранят еве
последици от въздействието на депото върху околната среда и човешкот
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