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РАЗШИРЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 

 

Местоположение с. Барутин, Община Доспат 

Инвеститор Община Доспат 

Изпълнител по част „Геосинтетика” Ви Джи Еф Инженеринг 

 

Обектът представлява разширение на действащо регионално депо за неопасни 

отпадъци, което посреща нуждите на 4 общини: Доспат, Девин, Борино и Сатовча. 

Работният проект обхваща увеличаване на полезния обем на депото, съобразно 

особеностите на терена. Долният изолационен екран е предвиден да се изпълни от два 

пласта с противофилтрационни функции.  

 

В първоначалното проектно решение е заложен първи пласт от 50 см глина с определен 

минерален състав и степен на уплътняване.  
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Поради липса на кариера за глина в близост, той е заменен с геоглинен екран тип 

MacLine GCL W - фабричен продукт с дебелина до 7,0 мм, състоящ се от пласт 

експандиращ минерал монтморилонит, затворен между два 

пласта геотекстил. Дори по наклонени и трудно достъпни 

терени, тази технология осигурява по-лесен и бърз монтаж в 

сравнение с традиционните методи, при които е необходима 

тежка механизация за разстилане и уплътняване на глинения 

пласт. 

Вторият слой е изпълнен с гладка геомембрана от 

полиетилен с висока плътност (HDPE) - MacLine SDH 200, с дебелина 2 мм. За защита от 

механични повреди, върху мембраната е положен нетъкан иглонабит, геотекстил с тегло 

от 800 гр./кв.м. 

За гарантиране на водоплътност, при полагането на отделните ивици геомембрана са 

извършени различни видове шевове – топлинни и екструдерни. Ви Джи Еф Инженеринг 

разполага с висококачествена техника и квалифициран екип за изпълнение и тестване на 

направените заварки. Полагането на геомембраните се извършва съгласно европейските 

стандарти. 

Площно дрениране и отвеждане на инфилтрат от депонираният 

отпадък се осигурява от завършващ пласт дренажен геокомпозит 

MacDrain N 1050. 

Дренажните геокомпозити представляват фабрично споена 

система за подпочвен дренаж от няколко слоя геосинтетични 

материали, която премахва необходимостта от естествен 

дрениращ материал. Те осигуряват и поддържат висока 

проводимост на вода и газове. Леки и лесни са за работа, полагат се бързо с по-малко 

работна ръка и оборудване. 

За конкретния случай е изпълнен дренажен геокомпозит с твърда сърцевина от HDPE, 

който се отличава с висока якост на натиск. Здравината на материала гарантира висока 

устойчивост на пробив и скъсване по време на полагането му и в процеса на 

експлоатация. 

Проектът включва изпълнение на детайли около шахти, връзка със съществуваща 

хидроизолация на старото депо, затежнителни и дренажни канавки. 
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