
 
БАУГРУНД ИНСТИТУТ КНИРИМ ООД 
 
 
Регионално депо за неопасни отпадъци от регион 
Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура 
 

Работния проект за обект “Регионално депо за неопасни отпадъци от 
регион Пазарджик, Клетка 1” е изготвен на основание сключен договор с 
Възложителя Община Пазарджик от 01.10.2013 год., Техническо задание за 
проектиране и Решение по ОВОС 1-1/2012 на РИОСВ – гр. Пазарджик. 
Регионалното депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, Клетка 1 се изгражда в 
рамките на ПИ 000723 в землището на с. Алеко Константиново, в рамките на 
площадката за изграждане на съоръженията от Регионалния център за 
рециклиране, която е с площ 347,67 дка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на задачата са изпълнени: 

- баланс на отпадъците при отчитане изискванията на действащото 
законодателство в областта „Управление на отпадъци”: 

- подробно геодезическо заснемане, вкл. на старото общинско депо и 
трасетата на линейните обекти; 

- РП за довеждащ водопровод от с. Ал. Константиново до площадката, 
с дължина 1250 м; 



- реконструкция на електропровод 20кV - изместване на ВЛ „Кътевица” 
от П/С 110/20кV „Пазарджик” в участъка за изграждане на клетката; 

- входно-изходна зона с необходимата инфраструктура за нормалната 
експлоатация на депото - КПП и бариера, 18-тонна електронна 
автомобилна везна, съоръжение за измиване на сметоизвозващи 
автомобили, административно-битова сграда, паркинг; 

- Площадкови ел. и  ВиК мрежи и съоръжения, вкл. резервоар за ПП-
нужди; 

- Клетка 1 от новото Регионално депо с площ 53,369 m2 (като 2D) с 
брутен обем 827 102 m3, определен на база триизмерен модел, при 
максимални наклони на откосите 1:2,5 и максимална височина на 
отпадъчното тяло 27 м; 

- Полезен обем на новопроектираната Клетка 1 - 656 321 m3, 
осигуряващ срок на експлоатация 12 години за отпадъците от деветте 
общини от регион Пазарджик; 

- Дренажна система за филтрационни води от клетка 1, вкл. ревизионни 
шати и третиране на филтрационните води (оросителна система); 

- Активна газова система, позволяваща извличане на депонийния газ и 
обезвреждането, респ. оползотворяването му още по време на 
запълването на клетката, преди рекултивацията, вкл. 11 броя 
хоризонтални  газови дренажи, 2 газосъбирателни станции, 
инсталация за високотемпературно изгаряне на депонийния газ; 

- Проект за техническа и биологична рекултивация на депото. 
- Разработени са всички проектни части в съответствие с изискванията 

на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за 
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, както и 
Наредба № 4 за обхвата на инвестиционните проекти. 

- Заявление за издаване на Комплексно разрешително за контрол и 
предотвратяване на замърсяването, в съответствие с изискванията на 
Директива за КПКЗ (96/61/ЕЕС), Закона за опазване на околната 
среда, чл. 117, ал. 1 (ДВ бр. 91/2002 год., посл. изм., бр. 82 от 
26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г..) и Наредба за условията и реда 
за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и 
експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени 
инсталации и съоръжения (приета с ПМС 238/02.10.2009 год., изм. и 
доп. бр. 69/11.09.2012, в сила от 11.09.2012 г.), в т. ч. и най-добри 
налични техники (НДНТ) за новата инсталация Регионално депо за 
неопасни отпадъци – Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща 
инфраструктура.  
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