




Проектът включва 

изграждане на регионално 

депо за отпадъци в с. Стожер, 

довеждаща инфраструктура 

до него  

и две претоварни станции в 

Балчик и Тервел. 











Теренът на площадката е в  

местността Момчил,  

на около 6 км. от град Балчик, 

южно от пътя Дуранкулак – Варна. 

 

Заобиколен е от земеделски земи и 

кариери. 





При постъпване на отпадъка  

на площадката става неговото  

претегляне.  



Инсталацията за сепариране на 

материали за рециклиране е с 

капацитет до 11 000 т/год.  

На територията на общините Шабла, 

Каварна и Балчик са разположени 

редица курортни селища, които се 

посещават от голям брой туристи. 

Съществено за потока отпадъци на 

ПСО Балчик е това, че е богат на 

рециклируеми материали, 

генерираните отпадъци са с високо 

съдържание на хранителни, 

пластмасови и хартиени отпадъци и 

ниско съдържание на инертни 

материали. 



Административно -  

битова сграда 

Гаражи с автомивка и ремонтно – 

механична работилница 



От постъпилите в ПСО отпадъци се очаква  

1 647 т. да бъдат зелени отпадъци, които ще 

бъдат подложени на коммпостиране по 

открит способ (Windrow).  
Годишно на ПСО Балчик се очаква да се 

произвежда 802 т. компост. 



За премахване от опасността от замърсяване на 

околната среда от отпадни води от инфилтрата  

от площадката за зелено компостиране и водите от 

сградите е предвидено използването на модулно 

пречиствателна станция, работеща на принципа на 

биологично пречистване с активна утайка. 



Никола Козлево 



Теренът на площадката е на около 2 км. от града, западно от пътя Тервел- 

Честименско. Заобиколен е от земеделски земи и пасища. 





Площадката на ПС Тервел е решена на две нива – на първо ниво ще се извършва 

движението и разтоварването на камионите в бункера на пресата.  

Пресата е разположена в по-ниската част, където ще се осъществява пълненето на 

прес контейнерите и натоварването им на специализирани автомобили за 

извозването им до РД Стожер. 

На площадката е ревизирана площ, върху която в бъдеще общините могат да изградят 

площадка за компостиране на разделно събраните зелени отпадъци.   



Основният обект от регионалната система е  
Регионалното депо за отпадъци 



Възложител за изграждане на този 

обект е Община град Добрич.  
 
 
 

На 21.03.2015г. обектът беше 

официално открит.  





Приемна 

зона 



 

Площта на клетката е 30 030 м2, а 

обемът й е 240 000 м3. 
 При строителството 

предварително 

 са оформени дъното и откосите на 

клетката. Долният изолационен 

екран на клетката е изграен от 

минерален запечатващ пласт 

(глина) с дебелина 50 см.  



Върху минералния екран е положена геомембрана, на ивици със застъпване. 

Целта им е да предпази земната основа от проникване на инфилтрат от 

отпадтчното тяло на депото. 

Върху геомембраната положен геотекстил, който я предпазва от нараняване. 



Изградена е дренажна система за отвеждане на инфилтрата. Тя се 

състои от дренажни тръби, а дъното и откосите на кетката са 

застлани с промита речна баластра. 





















При нормални условия цялостното  

протичане на процесите на 

компостиране 

 трае около 12-16 седмици(3-4 месеца) 

 

Цели се стабилизиране на биогенната 

фракция. 

Производствения процес включва: 

• Подаване на отпадъците от 

приемната площадка 

• Разстилане и формиране на 

компостни лехи 

• Периодично обръщане на лехите 

• Пресяване и прехвърляне на 

площадката за доузряване 

 

 


























