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СПИСЪК НА ОПЕРАЦИИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“ 

 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ОТПАДЪЦИ“ НА ОПОС 2014-2020 г. 

 

Наименование на 

бенефициента 

Наименование на 

операцията 
Кратко описание на проекта 

Начална и 

крайна дата 

на проекта 

Обща 

стойност на 

проекта в лв. 

Процент 

на 
съфинансиране 

 от ЕС 

Място 

на 

изпълнение 

Държава 
Област на 

интервенция 

 

 
Дата 

 на последна 

актуализация 

 

 

 

Община 

Сандански 
 

Инвестиционен 

проект 

"Компостираща 

инсталация за 

разделно 

събрани зелени и 

биоразградими 

отпадъци, 

инсталации за 

предварително 

третиране на 

битови отпадъци 

и съпътстваща 

инфраструктура 

за Регионална 

система за 

управление на 

отпадъците на 

общините 

Сандански, 

Струмяни и 

Кресна" 
 

Настоящото проектно предложение 

предвижда да се проектира и изгради 

компостираща инсталация и 

инсталация за предварително 

третиране на смесено събрани битови 

отпадъци, които ще бъдат 

разположени на площадка в 

административните граници на 

община Сандански и ще обслужват 

всички общини от Регионалното 

сдружение за управление на 

отпадъците - Сандански (общини 

Сандански, Кресна и Струмяни). 

Очакваният резултат от изпълнение на 

мерките по проекта е намаляване 

количеството на депонираните битови 

отпадъци чрез осигуряване на 

допълнителен капацитет за 

предварително третиране на смесено 

събрани битови отпадъци и за 

разделно събиране и рециклиране чрез 

компостиране на зелени и 

биоразградими отпадъци. 

С изпълнение на дейностите по 

проекта ще се подпомогне постигането 

на националните цели, заложени в 

националното законодателство и в 

13.11.2017-

13.07.2020 

9 368 737.16 85% Сандански България 017 13.11.2017 
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Националния план за управление на 

отпадъците 2014-2020 г., за 

ограничаване до 2020 г. на 

количеството на депонираните 

биоразградими отпадъци до 35% от 

общото количество на същите 

отпадъци, образувани към 1995 г. и за 

увеличаване до края на 2020 г. дела на 

рециклираните отпадъци до не по-

малко от 50% от образуваните битови 

отпадъци. 

Изграждането на инсталацията за 

компостиране и инсталацията за 

предварително третиране на битовите 

отпадъци, които ще обслужват 

общините от РСУО - Сандански, ще 

допринесе за спазване на йерархията 

при управление на отпадъците в 

региона, съгласно европейското и 

националното законодателство: 

- предотвратяване на образуването им; 

- подготовка за повторна употреба; 

- рециклиране; 

- друго оползотворяване, например 

оползотворяване за получаване на 

енергия; 

- обезвреждане. 

 

ОБЩИНА 

МАДАН 

 

Проектиране и 

изграждане на 

компостираща 

инсталация и на 

инсталация за 

предварително 

третиране на 

битови отпадъци 

на територията 

на РДБО Мадан, 

Проектното предложение включва 

изграждане на компостираща 

инсталация за разделно събрани зелени 

и/или биоразградими отпадъци и на 

инсталация за предварително 

третиране на смесено събрани битови 

отпадъци. Инсталациите ще бъдат 

изградени на Регионално депо за ТБО 

гр.Мадан в  землището на  с.Шаренка, 

община Мадан. За нуждите на 

инсталациите е отредена площадка  за 

компостираща инсталация и 

20.11.2017 -  

20.10.2020 
9 039 369.69 85% Мадан България 017 20.11.2017 
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за общините 

Мадан, 

Златоград и 

Неделино 

 

инсталация за предварително 

третиране на битовите отпадъци на 

РСУО – „Мадан”, включващо 

общините Мадан, Златоград и 

Неделино” с площ 8410 кв.м. Теренът е 

собственост на община Мадан. 

Прогнозният капацитет на 

инсталацията за компостиране е от 

2063 т/г до 2100 т/г. зелени и 

биоразградими отпадъци, разделно 

събрани от общините Мадан, 

Златоград и Неделино. Прогнозният 

капацитет на компостиращата 

инсталация обезпечава постигане на 

целите по чл.31, ал.1 т.2 от ЗУО за 

трите общини в дългосрочна 

перспектива.  Прогнозният капацитет 

на инсталацията за предварително 

третиране е до 5000 т/г   смесено 

събрани битови отпадъци.  

Прогнозният капацитет на 

инсталацията за предварително 

третиране ще допринесе за постигане 

на целите по чл.31, ал.1 т.2 от ЗУО за 

трите общини в дългосрочна 

перспектива. При реализацията на 

проекта ще се въведе система за 

разделно събиране на зелени и  

биоразградими отпадъци на 

територията в общините Мадан, 

Златоград и Неделино. За 

организиране на системата за разделно 

събиране на зелените и 

биоразградимите отпадъци ще бъде 

доставена техника за събиране и 

транспортиране на  зелените и 

биоразградимите отпадъци и съдове за 

разделно събиране.  С реализацията на 

проектното предложение се постигат 

националните цели, заложени в 
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българската нормативна уредба и в 

НПУО, за ограничаване до 2020 г. на 

количеството на депонираните 

биоразградими отпадъци до 35% от 

общото количество на същите 

отпадъци, образувани към 1995 г., и за 

увеличаване до края на 2020 г. на дела 

рециклирани отпадъци до не по-малко 

от 50 % от образуваните битови 

отпадъци. 

 

Община 

Петрич 

 

Проектиране 

и изграждане  

на  

компостиращ

а  инсталация 

и инсталация 

за 

предварителн

о третиране 

на битови 

отпадъци в 

община 

Петрич 

 

Общата цел на проекта е да се намали 

количеството битови отпадъци за 

депониране и да се увеличи дела на 

рециклираните и оползотворените 

отпадъци в община Петрич, която 

съставлява самостоятелен регион за 

управление на отпадъците.  

Ще бъдат изградени инсталация за 

предварително третиране на смесените 

битови отпадъци преди депониране с 

капацитет 10 841 т/г. и инсталация за 

компостиране на зелените отпадъци, 

генерирани на територията на 

общината, с капацитет 4150 т/г. и 

площадкова инфраструктура. Ще бъде 

закупено оборудване за 

функциониране на инсталациите и 

техника за разделно събиране на 

зелени отпадъци. Двете инсталации ще 

бъдат разположени в близост до 

регионалното депо Петрич. 

Инвестицията по проекта ще 

допринесе също за подобряване на 

ресурсната ефективност в община 

Петрич, тъй като в резултат от 

направените инвестиции отпадъците 

ще се превръщат в ресурс - на 

компостиращата инсталация ще се 

произвежда качествен компост, а в 

29.11.2017- 

29.04.2020 

10 313 535.20 85% Петрич България 017 29.11.2017 
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инсталацията за предварително 

третиране ще се отделят полезните 

компоненти от смесените битови 

отпадъци и ще се предават за 

рециклиране. 

В периода на проекта общината ще 

въведе система за разделно събиране 

на зелените отпадъци, която ще 

включва разделно събиране на 

градински отпадъци от домакинствата 

в гр. Петрич, с. Първомай, с. 

Марикостиново, с. Михнево и с. 

Кърналово и от обществени паркове и 

градини във всички населени места в 

община Петрич. По проекта ще бъдат 

закупени 60 съда с обем по 1,1 m3 за 

разделно събиране на зелените 

отпадъци от домакинства и два 

сметосъбиращи камиона за 

транспортиране на разделно събраните 

в общината зелени отпадъци до 

инсталацията за компостиране.  

Социално-икономическите ползи от 

изпълнение на проекта са подобряване 

на качеството на околната среда за 

жителите в общината чрез намаляване 

на вредни емисии от депонирането на 

отпадъци; разкриване на нови работни 

места, необходими за обслужване на 

въведената система за разделно 

събиране на зелените отпадъци и за 

експлоатация на двете изградени 

инсталации и др. 

 

община Разград 

 
Проектиране и 

изграждане  на  

компостираща  

инсталация и 

инсталация за 

Общата цел на проекта е да се намали 

количеството депонирани отпадъци в 

общините от РСУО Разград чрез 

изграждане на инфраструктура за 

разделно събиране и оползотворяване 

на зелените битови отпадъци и 

30.11.2017-

30.07.2020 

13 563 028.56 85% Разград България 017 30.11.2017 
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предварително 

третиране на 

битови отпадъци 

за общините от 

РСУО Разград 

 

предварително третиране на смесените 

битови отпадъци. Тази цел е в 

съответствие с йерархията за 

управление на отпадъците и с 

националните цели за поетапно 

намаляване на количествата 

биоразградими битови отпадъци, 

предназначени за депониране, и 

увеличаване на дела на рециклираните 

и оползотворените отпадъци най-

малко от хартия и картон, метали, 

пластмаса и стъкло. Проектът 

допринася и за подобряване на 

ресурсната ефективност, като в 

резултат от инвестицията отпадъкът 

ще се превръща в ресурс. 

Специфичната цел на проекта е да се 

осигури необходимата инфраструктура 

за увеличаване на количествата 

разделно събрани, рециклирани и 

оползотворени битови отпадъци, 

образувани на територията на 

общините от РСУО Разград. 

В проекта са включени следните 

дейности: 

1. Подготовка на проекта 

2. Подготовка на документации за 

възлагане на обществени поръчки 

3. Изготвяне на идейни проекти и 

изготвяне на документации за работно 

проектиране, строителство на двете 

инсталации и доставки 

4. Проектиране и изграждане на 

компостираща инсталация и 

инсталация за предварително 

третиране  

5. Инвеститорски контрол и 

строителен надзор   

6. Изпълнение на мерки за информация 

и комуникация 
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7. Организация и управление на 

проекта 

В резултат от изпълнението на проекта 

ще бъдат изградени компостираща 

инсталация и инсталация за 

предварително третиране.  

Социално-икономическите ползи от 

изпълнение на проекта са насочени 

към подобряване на качеството на 

околната среда за жителите в 

общините чрез намаляване на 

свързаните с депонирането на 

отпадъци вредни емисии; предоставяне 

на нов тип услуга относно отпадъците 

на жителите и бизнеса в общините. Ще 

бъдат разкрити и нови работни места, 

необходими за експлоатация на 

изградената инфраструктура. 

 

ОБЩИНА ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ 

 

Изграждане на 

инсталация за 

предварително 

третиране и 

инсталация за 

компостиране, в 

рамките на 

Регионалната 

система за 

управление на 

отпадъците в 

Регион Гоце 

Делчев 

 

Изпълнението на настоящото проектно 

предложение цели да се изгради 

компостираща инсталация и 

инсталация за предварително 

третиране на битови отпадъци за 

региона на община Гоце Делчев, 

община Гърмен и община 

Хаджидимово. Изграждането на тези 

инсталации ще допринесе за 

намаляване на количеството 

депонирани битови отпадъци в 

Регионално депо за неопасни 

отпадъци, с. Добротино, м. „Мокра 

поляна“, община Гоце Делчев чрез 

осигуряване на допълнителен 

капацитет за предварително третиране 

на смесено събрани битови отпадъци и 

за разделно събиране и рециклиране 

чрез компостиране на зелени и/или 

биоразградими 

отпадъци.Предложената площадка за 

18.12.2017-

18.03.2020 
9 147 276.52 85% ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ 

 

България 017 18.12.2017 
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изграждане и на двете съоръжения се 

разполага в имот №004043, местност 

„Мокра поляна”, в землището на с. 

Добротино и заема част от отредения 

имот в който е разположено действащо 

регионално депо за битови отпадъци – 

регион Гоце Делчев, нейната площ 

възлиза на 12,5 дка. 

На обекта има изградена 

инфраструктура и не се налага 

изграждането на нова. 

 Планирани за изграждане и 

експлоатация са следните съоръжения:  

- компостираща инсталация с 

капацитет 2100 т/год  

- инсталация за предварително 

третиране на смесени битови отпадъци 

с капацитет 12 300 т/год.  

- въвеждане система за разделно 

събиране на  зелени отпадъци, в това 

число контейнери вместимост 1,1 

куб.м (268 бр)  и сметоизвозваща 

машина  

- изграждане на нов трафопост на 

площадката. 

Целевата група на настоящото 

проектно предложение са жителите на 

общините Гоце Делчев, Гърмен и 

Хаджидимово.  

 

ОБЩИНА 

ТРОЯН 

 

Проектиране и 

изграждане на 

допълнителна 

инфраструктура 

(инсталация за 

предварително 

третиране на 

битови отпадъци 

и компостираща 

Проектното предложение за 

получаване на безвъзмездна финансова 

помощ по процедура BG16M1OР002-

2.002 "Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации и на 

инсталации за предварително 

третиране на битови отпадъци" по 

приоритетна ос 2 на Оперативна 

програма "Околна среда 2014-2020 г." 

20.12.2017-

20.02.2020 
6 200 343.30 85% Троян България 017 20.12.2017 
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инсталация за 

разделно 

събрани 

биоразградими 

и/или зелени 

отпадъци) за 

развитие на 

регионалната 

система за 

управление на 

отпадъците на 

регион Троян, 

включващ 

общините Троян 

и Априлци 

 

е насочено към предприемане на мерки 

за подобряване управлението на 

битовите отпадъци в съответствие с 

националния план за управление на 

отпадъците. 

Устойчивото управление на битовите 

отпадъци ще бъде постигнато чрез 

инвестиции в проектиране и 

изграждане на: компостираща 

инсталация за разделно събрани зелени 

отпадъци заедно с осигуряване на 

необходимото оборудване, съоръжения 

и техника за разделно събиране на 

зелените отпадъци; инсталация за 

предварително третиране на смесено 

събрани битови отпадъци, както и на 

съпътстващата инфраструктура към 

тях. 

Компостираща инсталация за разделно 

събрани зелени отпадъци ще бъде с 

капацитет 2200 т/г. Ще бъде осигурено 

необходимото оборудване, съоръжения 

и техника за разделно събиране на 

зелените отпадъци (110 броя 

контейнери, 2 броя специализирани 

автомобили за събиране на зелени 

отпадъци, мобилен шредер с 

телескопичен товарач и мобилно сито). 

Ще бъде изградена инсталация за 

предварително третиране на смесено 

събрани битови отпадъци с капацитет 

6300 т/г. Ще бъде изградена и 

необходимата съпътстващата 

инфраструктура към площадката 

(улица с ширина 10 м.,  дължина около 

100 м; канализация ф 300 с дължина 

около 300 м.; водопровод ф 110 с 

дължина около 4 м). 
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