
 
 

 „Интегрирана система от 
 съоръжения за третиране на битовите 

отпадъци на Столична община”  
 

Оперативна програма “Околна среда 2007-2013” 
Договор за БФП №DIR-592113-C001/27.07.2011 
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Изграждане на система за третиране на отпадъци на СО в съответствие 
с Директивите на ЕС и българското законодателство в сферата на 
управление на отпадъците и опазване на околната среда; 
 
Третиране на отпадъците, с цел по-нататъшно оползотворяване на 
енергията от тях, предотвратяване образуването им и рециклиране; 
 
Обезвреждане и депониране на отпадъците в съответствие с директива 
на ЕС 1999/31/EO; 
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Основни цели на проекта: 
 



Намаляване на депонираните био-разградими отпадъци до 75-80 кг/ж 
 
57% рециклиране /повторно оползотворяване 
 
Намаляване на  общото количество депонирани отпадъци с 52% в сравнение 
с количеството за 2008 г. 
 
 
Производство на 5460 MWч/г енергия, от която  4560 МВч/г ще бъде 
продавана, около 900 МВч/г. е потреблението на ел. енергия от инсталацията 
 
Производство на RDF горива 
 
 
Създаване на нови 120 нови работи места и подобряване качеството на живот 
на населението на целия столичен град. 
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Специфични цели на проекта: 



Завод за механично-биологично третиране (МБТ) на битови отпадъци, 
с производство на RDF-гориво 
 
Депо за неопасни отпадъци на площадка „Садината“ и ПСОВ  
 
Инсталации за биологично третиране на зелени и био-отпадъци, 
площадка „Хан Богров“ 
 
Пилотен проект за разделно събиране на отпадъците в район Овча 
Купел и район Кремиковци 
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Основни компоненти на проекта: 
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Общ бюджет на проекта 

Източник на 
финансиране 

Размер в BGN/EUR % от допустимите/ 
общите разходи по 
проекта 

Финансиране от ЕС 291 537 381,06 BGN/ 

EUR 149 060 696 

84,26% 

Собствен принос на 
СО, с вкл. заем от 
ЕИБ 

54 459 987,28 BGN/ 

EUR 27 844 949 

15,74% 

Общо 345 997 368,34 BGN/ 

EUR 176 905 645 

100% 

 



Интегрирана система за третиране на отпадъците на  
Столична община - площадки 

 

The SWM facilities are presented on the following map 

Source: https://maps.google.bg/ and Consultant 
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Депо за неопасни отпадъци “Садината” 
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Депо за неопасни отпадъци “Садината” 
 



Депо за не опасни отпадъци „Садината“ и ПСОВ 
 
Стойност на договора   25 167 088,87 лв. с ДДС. 
 
Изпълнител    обединение „Геотехмин – Униеко”  
 
Капацитет за депониране  2.825 млн m3;  
 
Срок за изграждане   14 месеца 
 
Акт 16     декември 2012г. 
 
Периода за съобщаване  
на дефекти   До края на декември, 2013г.  
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Инсталация за биологично третиране “Хан Богров”  
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Инсталация за биологично третиране “Хан Богров”  



Стойност на договора  46 592 435,02 лв. с ДДС 

Изпълнител     Обединение „Егерсман & КО” 
Начална дата    05.06.2012 
Срок за завършване  24.12.2013 
 
Обхват на договора 
  
- Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци 
- Инсталация за компостиране на зелени отпадъци 
 
Обща площ на площадката  70.240  дка;  
Обща застроена площ   16 644 кв.м.;  
Етап на завършеност на обекта към 10.11.2013г. -98% 
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Инсталация за биологично третиране “Хан Богров”  
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Биоразградими отпадъци Ед. 

Изм. 

Режим на работа 

            Номинален          

(2022 г) 

„Зелени“ (градински) отпадъци  т/г 24 000 

„Био“ (хранителни) отпадъци  

в т.ч.  

            - от домакинствата; 

            - от търговските обекти  

т/г 20 200 

  

10 200 

10 000  

  Общо т/г 44. 200 

Инсталация за биологично третиране “Хан Богров”  
 



Инсталация за биологично третиране “Хан Богров” 
предварително третиране биоотпадъци  

 
 

Вода от процеса на обезводнаванве 

Анаеробно 

разграждане 

Контейне

р 

Heavies 

Домакински 

биоотпадъци 

Тътговски 

биоотпадъци 

Сито 

Отделяне 

метали 

Mixer 

Отделяне 

на 

опаковки 
Контейнер 

Мелница 

метали 



Инсталация за биологично третиране “Хан Богров”  
Абаеробно разграждане 

 
 

Хигиенизация 

Биореактор Биогаз Десулфиризация 

Когенерация 

Факел 

Събирателен  

резервоар 

Буферен 

резервоар 

Обезводняване 

От предварително третиране 



Инсталация за биологично третиране “Хан Богров” 
Обезводняване и компостиране 

Декантер / 

Преса 

Тунелно 

компостиране 

Резервоар 

вода от 

процеса 

Резервоар 

отпадъчна 

вода 

Компост 

Свежа вода 

От Анаеробно разграждане 

Към предварително третиране 
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No 

 

 

Продукт 
Ед. 

Изм. 

Инсталация за третиране 

Общо 

 

"Зелени" 

отпадъци 

"Био" 

отпадъци 

1. 
Компост т/г. 

12 888 
9 454 3 434 

1.1. 
 в т.ч. - I ви клас (0-10 мм) т/г. 

  
5 318 3 292 

1.2. 
           - II ри клас (10-40 мм) т/г. 

  
4 136 142 

2. 
Ел. Енергия кВтч/г   

5 880 000 
- 5 880 000 

3. 
Леки фракции ( за RDF )   т/г.  

126 
  126 

Произведената ел.енергия  може да покрие годишната консумация  на повече от  

1600 домакинства в България  ( по данни на НСИ средната  годишна консумация за 

домакинство през 2011 г. е била 3 669 кВтч/г  http://www.nsi.bg/ORPDOCS/HH_6.2.xls  

Инсталация за биологично третиране “Хан Богров”  
 

http://www.nsi.bg/ORPDOCS/HH_6.2.xls
http://www.nsi.bg/ORPDOCS/HH_6.2.xls
http://www.nsi.bg/ORPDOCS/HH_6.2.xls
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No 

 

Консумативи 

 

Инсталация за третиране на: 

Общо 

 

"Зелени" 

отпадъци 

"Био" 

отпадъци 

1. Ел. Енергия 
кВтч/г   

2 169 000 820 711 1 348 289 

2. Вода за производствени нужди 
м3/г 

13 188 11 300 1 888 

 2.1 

- техническа вода от собствен 

сондаж м3/г 2 668 780 1 888 

 2.2      - Дъждовна вода м3/г 10520 10520   

3. Дизелово гориво л/г 57 627 36 273 21 354 

Основни консумативи  

Инсталация за биологично третиране “Хан Богров”  
 



- 
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Пилотен проект за разделно събиране на отпадъците в 
район Овча Купел и район Кремиковци  

Договор за доставка   2 687 745,64 лв. с ДДС 

Изпълнител    “Евромаркет - Кънстракшън” АД 

 

Доставено оборудване: 

5 нови камиона за събиране 

504 бр. пластмасови контейнери тип “ИГЛУ”, с капацитет 1100л (жълт, 

зелен, син); 

4852 бр. пластмасови контейнери с капацитет 120л (зелен-стъкло); 

1 009 236 бр. пластмасови чували за отпадъци. 

 

Етап на изпълнение: Извършена е цялата доставка по договора. 

Съдовете са  разположени по точки в районите „Овча Купел” и 

„Кремиковци”  

 

Изпълнението на договора е приключило. 
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Пилотен проект за разделно събиране на отпадъците в 
район Овча Купел и район Кремиковци 
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Пилотен проект за разделно събиране на отпадъците в 
район Овча Купел и район Кремиковци 
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Пилотен проект за разделно събиране на отпадъците в 
район Овча Купел и район Кремиковци 



 
 
Местоположение    „Садината”, с.Яна 
Капацитет     410 000 тона отпадъци/г 
Стойност на договора    213 462 193.73 лв 
Изпълнител      “Актор АД- Хелектор АД” 
Цена за преработка    60,69 лв./тон 
 
Изход инсталация – потоци и материали: 
- Рециклирани материали – около 39 043 т/годишно (вкл. метали, 

пластмаси и хартия); 
 

- RDF - около 178,462 т/годишно; 
 

- Подобен на компост материал - около 399 т/годишно; 
- Остатъци - около 75,635 т/годишно; 
- Загуби от процеса (влага) - около 115,387 т/годишно 
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Изграждане на завод за механично-биологично третиране 
(МБТ) на отпадъци, с производство на RDF - гориво 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Етап на изпълнение  Подписване на договор през ноември 2013 
 
Срок за изпълнение 
проектиране и строителство 19 месеца 
 
Съобщаване на дефекти  12 месеца от разрешение за ползване 
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Изграждане на завод за механично-биологично третиране 
(МБТ) на отпадъци, с производство на RDF 



Обслужващ път до площадка „Садината” 2,5, км 
 
Питейно-битово и промишлено водоснабдяване на площадки 
 «Садината» и «Хан Богров» - над 4 км 
 
Канализационни колектори за отвеждане на повърхностни и 
пречистени отпадни води – 2 км 
 
Изграждане на въздушни и подземни електропроводи  
  – високо (120 KW) и средно (20KW) напрежение – 10 км 
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Допълнителна техническа инфраструктура 



Модернизация на съществуващата инсталация за сортиране 
на отпадъци на депо Суходол 
 
Доставка на механизация за експлоатация на депо Садината 
 
Строителен надзор на всички компоненти със срок за 
изпълнение на услугите 39 месеца 
 
Договор за извършване на одит на дейностите в проекта 
 
Изпълнение на мерките за информация и публичност.  
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Други договори по проекта 



СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

Мария Бояджийска  

Ръководител проект, Зам. кмет на Столична община 

12 ноември, 2013г. 

 

 


