
О Б Я В А 
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда 

 

 

Община Полски Тръмбеш 
адрес: град Полски Тръмбеш, ул. „Черно море”№ 4 

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/ 

 

СЪОБЩАВА 
 

 

на заинтересованите лица, че има инвестиционно предложение за: ”Закриване на 

съществуващо общинско депо, което не отговаря на нормативните изисквания – 

Община Полски Тръмбеш ”. 

Проекта предвижда: закриване, мониторинг и следексплоатационни грижи на 

съществуващо депо за твърди битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш, разположено 

в землището на с.Раданово  местност „Баз баши”, ЕКАТТЕ 61279.  

До депото има довеждащ черен полски път с 0,9 км отбивка от републиканската 

пътна мрежа. Депото е изградено чрез запълване на стара пясъчна кариера, изградена в 

старото корито на р. Янтра. Депото е в експлоатация от 1988г.  

Предстоят три (3) етапа за рекултивация на депото със следния обхват: 

Първи етап - техническа рекултивация, включваща мерки за отстраняване и 

съхранение на горния почвен слой, подравняване на терена след ескплоатацията, 

подравняване на откосите, връщане на горния почвен слой на планираната повърхност, 

подравняване на почвения слой с култиватор; 

Втори етап – закриване на депото, включително мерки за изграждане на финалното 

покритие (горния изолиращ екран), контрол и третиране на инфилтрата и контрол на 

сметищния газ (биогаз);  

Трети етап - биологична рекултивация, включваща мерки за възстановяване на 

плодородието на нарушените терени след приключване на първия етап, обработване на 

почвата преди засяване и засаждане на многогодишни треви горния почвен слой, 

подравняване на терена след експлоатация, подравняване на откосите.  
/наименование, местоположение и кратка характеристика / 

За повече информация: Мария Николова – гл. специалист при Община Полски Тръмбеш, 

тел. 06141/41-14 
 /лице, адрес, телефон/  

 

Всички, които желаят да изразят становища, мнения, предложения и възражения 

относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят писмено в 

РИОСВ- Велико Търново, адрес : гр. Велико Търново 5002, ул. "Никола Габровски" № 68,  

e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, 

както и в Община Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш 5180, ул. „Черно море” № 4 

e-mail: obshtina_pt@abv.bg  

 
 

mailto:riosvt-vt@riosvt.org

