
 
БАУГРУНД ИНСТИТУТ КНИРИМ ООД 
 

 
Регионален Център за третиране на неопасни отпадъци - 
Регион Дупница 
 

Извършване на Проучване по чл.4, т.1 на НАРЕДБА №7 oт 24.08.2004 г. 
за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на 
съоръжения за третиране на отпадъци, за всяка от предлаганите площадки, и 
изготвяне на Прединвестиционно проучване съгласно Ръководството за 
подготовка на проекти в сектор „Отпадъци“ по Оперативна програма „Околна 
среда 2007- 2013г.“ и изискванията на Наредба 4 за ПИП.  

Проучвателните и проектни дейности са изпълнени в периода 05.2012 г. – 
03.2013 год. и включват: 

• подробно геодезическо заснемане на алтернативни площадки за 
разполагане на съоръженията от Регионалния център, както и на 
площадка за изграждане на претоварна станция в землището на с. 
Радловци, при доказана необходимост от такава за отпадъците от 
населените места на територията на община Кюстендил; 

• установяване на възможностите за изграждане на довеждащата 
инфраструктура – пътища, ВиК, Ел.; 

• Анализ на площадките по отношение изискванията на 
законодателството и предлаганите технологии; Предложение за избор 
на площадка за реализация на инвестиционното предложение по 
технико-икономически, екологични и социални критерии, предложение 
за разглеждането й с предварителен проект за ПУП; 

• изработване и съгласуване на задание за проектиране на ПУП при 
условията и по реда на чл. 125 от ЗУТ, в т.ч.: 

• Изготвяне на Подробен устройствен план –План за регулация и 
застрояване за площадката в землището на с Джерман и с. Грамаде, 
включително схеми за електро- и водоснабдяване, както и отвеждащ 
колектор до точката на заустване за отпадъчните води от 
Регионалния център – Дупница. 

• Разработване на технологични варианти за третиране и безопасно 
обезвреждане на отпадъците в съответствие с избрания сценарий за 
управление на отпадъците от регион Дупница; 

• оценка на инвестиционните и експлоатационните разходи за 
предлаганите технологии и конкретните площадки на база стойностни 
сметки по окрупнени показатели на СМР, оборудване, електро 
инсталации, автоматизация и др., както и разходите за поддръжка и 
опериране на разглежданите варианти за определения период на 
експлоатация на новите съоръжения от Регионалния център за 
третиране на неопасните отпадъци от регион Дупница.  
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