
 
БАУГРУНД ИНСТИТУТ КНИРИМ ООД 
 
 
Изработване на инвестиционен проект в идейна фаза за 
елементите на регионалната система за управление на 
отпадъците – регион Пазарджик 
 
Идейният проект за изграждане на елементите от Регионалната система за 
третиране на отпадъците от Регион Пазарджик се разработва на основание 
сключен договор от 23.10.2012 год. Обхватът и съдържанието на настоящия 
идеен проект за съоръженията от Регионалната система за управление на 
отпадъците от проектен регион Пазарджик са определени от Техническата 
спецификация като неразделна част от договора за проектиране и съобразени 
с изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти. 

В рамките на Регионалната система се предвижда изграждане на Регионален 
център за рециклиране на площадка „Алеко Константиново” и Регионално депо 
за неопасни отпадъци в землището на с. Алеко Константиново, община 
Пазарджик, и Претоварна станция – Ракитово със сепариране и компактиране 
на остатъците за депониране и инсталация за компостиране на разделно 
събрани „зелени” отпадъци, която се предвижда да се изгради  в землището на 
община Ракитово.  

Съоръженията за третиране на отпадъци на площадката в землището на с. 
Алеко Константиново са: 

- Инсталация за сепариране на смесени битови отпадъци с кахацитет 50 000 
т/г. 

- Инсталация за компостиране на разделно събрани „зелени” отпадъци -
13 000 т/год.; 

- Инсталация за рециклиране на СООР; 

- Регионално депо за неопасни отпадъци; 

- Приемателен център за едрогабаритни, рециклируеми и опасни отпадъци 
от бита като част от входно-изходната зона. 

- Проект за Рекултивация на старото общинско депо за отпадъци на община 
Пазарджик, с площ 123 дка; 



Както и елементи на техническата инфраструктура – довеждащ водопровод 
1250 м, външно ел. захранване на площадката, отвеждащ колектор за 
пречистените отпадъчни води от обекта с дължина 850 м; 

- Пречиствателни съоръжения за отпадъчните води от Регионалния център - 
локалната ПСОВ за битово-фекални отпадъчни води, редуциране 
количеството на филтрационните води следствие използването им за 
оросяване на депонираните отпадъци и пречистване чрез тристъпална 
обратна осмоза. 

 

Претоварна станция – Ракитово  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Възложител   Лице за контакти 
Община Пазарджик   инж. Петър Петров  – Зам.-кмет  
пл."България " № 1  e-mail: zamkmet_ip@pazardjik.bg 
 Тел. 0887/515495 
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