
Списък на бенефициентите, финансирани от оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.": 
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      РЕШЕНИЯ ЗА  

          ПО-ДОБЪР ЖИВОТ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

 
СПИСЪК НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА  

BG161PO005/08/2.30/01/03 ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПО  
ПРИОРИТЕТНА ОС 2 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 Г." 
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№

 Наименование на 
бенефициента 

Процедура 
(№ и наименование) 

Проектно 
предложение № 

Наименование на 
проектното предложение 

Година (на 
договаряне/ 
окончателно 
плащане) 

Размер на 
договореното 
финансиране 
от ОПОС (лв.) 

Окончателен 
размер на 

финансира-
нето от ОПОС 

(лв.) 

1. 

Община Бяла 
Слатина 
* изпълнен на 
20.03.2012 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 
„Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 
на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-56-360 

Подобряване на 
инфраструктурата за 
управление на отпадъците 
в община Бяла Слатина 

2009/2011 907 200,00 784 183,98 

2. 
Община Враца 
* изпълнен на 
10.05.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 
„Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 
на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-43-347 

Финансов анализ и 
подготовка на тръжни 
документации за проект 
„Изграждане на клетки 2.1 и 
2.2 към Регионално депо за 
твърди битови отпадъци 
от община Враца и община 
Мездра” 

2008/2011 118 502,00 95 261,98 

3. 
Община Върбица 
* изпълнен на 
26.01.2012 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 
„Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 
на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-14-318 

Подготовка на 
инвестиционен проект за 
изграждане на претоварна 
станция за неопасни 
отпадъци с инсталация за 
сепариране в община 
Върбица 

2009/2012 354 504,00 

 
 

211 033,97 
 
 

4. 
Община Габрово 
* изпълнен на 
02.04.2012 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 
„Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 
на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-44-348 

Техническа помощ за 
подготовка на качествен 
инвестиционен проект : 
„Реконструкция и 
модернизация на 
съществуващото депо за 
ТБО в община Габрово, 
превръщайки го в 
регионално за нуждите на 

2008/2011 369 524,00 
 

331 241,89 
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финансиране 
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(лв.) 
общините Габрово и 
Трявна” за последващо 
финансиране по 
приоритетна ос 2 на ОП 
„Околна среда 2007 – 2013 
г.” 

5. Община Карлово 
* Временно спрян 

BG161PO005/08/2.30/01/03 
„Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 
на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-29-333 

Подготовка на 
инвестиционен проект за 
изграждане на регионално 
съоръжение за третиране 
на строителни отпадъци и 
отпадъци от разрушаване 
на сгради в община Карлово 

2008 298 900,00  

6. 
Община Каспичан 
* изпълнен на 
14.12.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 
„Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 
на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-54-358 

Изработване на техническа 
документация за закриване 
и рекултивация на 
общинското депо за битови 
отпадъци в село Каспичан, 
община Каспичан 

2008/2011 
     123 040,00 

 
110 980,00 

 

7. 
Община Кнежа 
* изпълнен на 
13.09.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 
„Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 
на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-24-328 

Подготовка на проект за 
управление на отпадъците 
в община Кнежа - регион 
Оряхово 

2008/2011 599 880,00 570 512,80 
 

8. 
Община Козлодуй 
* изпълнен на 
07.01.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 
„Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 
на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-11-315 

Подготовка на проект за 
управление на отпадъците 
в община Козлодуй- регион 
Оряхово 

2008/2011 599 880,00 502 418,20 
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9. 
Община Котел 
* изпълнен на 
07.11.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 
„Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 
на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-37-341 

Техническа помощ за 
подготовка на 
инвестиционни проекти за 
изграждане на 
инфраструктура за 
третиране на отпадъците 
в община Котел 

2008/2011 799 920,00 
 

744 161,44 
 

10. 

Община 
Кочериново 
* След 
възстановяване 
на получените 
суми от 
бенефициента 
следва да бъде 
прекратен 

BG161PO005/08/2.30/01/03 
„Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 
на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-51-355 
Изграждане на регионален 
център за управление на 
отпадъци – Кочериново 

2008 1 490 160,00 518 811,84 

11. 
Община Лом 
* изпълнен на 
20.03.2012 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 
„Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 
на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-18-322 

Подобряване на 
инфраструктурата за 
управление на отпадъците 
в община Лом 

2008/2011 305 400,00 
 

214 865,60 
 

12. 
Община Лъки 
* изпълнен на 
24.08.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 
„Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 
на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-7-311 

Интегрирано управление на 
твърдите битови 
отпадъци на територията 
на община Лъки 

2008/2011 131 850,00 
 

118 755,52 
 

13. 
Община Мадан 
* изпълнен на 
17.10.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 
„Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 
на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-26-330 

Техническа помощ за 
подготовка на 
инвестиционен проект 
„Разширение на Регионално 
депо за ТБО, гр. Мадан и 
изграждане на площадки за 
предварително третиране 
на отпадъци в общините 

2008/2011 739 070,00 
 

530 223,35 
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Мадан, Златоград и 
Неделино” 

14. 

Община 
Панагюрище 
* изпълнен на 
07.11.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 
„Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 
на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-48-352 

Подготовка на интегриран 
инвестиционен проект за 
подобряване и развитие на 
инфраструктурата за 
третиране и управление на 
отпадъците в общините 
Панагюрище и Стрелча 

2008/2011 1 383 000,00 
 

962 200 
 

15. 
Община Перник 
* изпълнен на 
29.03.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 
„Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 
на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-31-335 

Подготовка на 
инвестиционен проект 
„Регионално депо за 
неопасни отпадъци – 
община Перник” 

2008/2011 674 400,00 591 807,00 

16. 
Община Пирдоп 
* изпълнен на 
12.10.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 
„Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 
на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-17-321 

Техническа помощ за 
закриване и рекултивация 
на общинско депо за битови 
отпадъци, намиращо се в м. 
“Сулюманица”, гр. Пирдоп и 
провеждане на 
морфологичен анализ на 
битовите отпадъци, 
генерирани на 
територията на община 
Пирдоп 

2008/2011 217 080,00 
 

172 484,00 
 

17. 
Община Разград 
* изпълнен на 
27.02.2012 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 
„Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 
на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-30-334 

Подготовка на проект за 
управление на отпадъците 
на територията на регион 
Разград 

2008/2011 1 547 880,00 1 336 103,54  
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18. 
Община Разлог 
* изпълнен на 
30.10.2012 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 
„Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 
на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-40-344 

Подготовка на 
инвестиционен проект за 
Регионално депо – Разлог и 
предприятие за 
предварително третиране 
на отпадъци 

2008/2011 569 300,00 430 652,78 

19. 
Община Русе 
* изпълнен на 
18.02.2013 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 
„Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 
на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-12-316 

Подготовка на 
инвестиционен проект за 
закриване и рекултивация 
на съществуващо общинско 
депо за битови отпадъци 
на територията на община 
Русе 

2009/2012 1 017 458,40 624 987,28 

20. 

Община 
Сандански 
* изпълнен на 
22.06.2012 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 
„Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 
на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-25-329 

Техническа помощ за 
инвестиционен проект 
„Изграждане на втора 
клетка за Регионално депо 
за твърди битови 
отпадъци за общините 
Сандански, Струмяни и 
Кресна” 

2008/2011 289 800,00 152 943,56 

21. 

Община  
Сливо поле 
* изпълнен на 
28.10.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 
„Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 
на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-27-331 

Изработване на 
инвестиционен проект за 
закриване и рекултивация 
на съществуващо общинско 
депо за битови отпадъци в 
гр. Сливо поле 

2009/2011 92 000,00 
 

61 520,00 
 

22. Община Смядово 
* Временно спрян  

BG161PO005/08/2.30/01/03 
„Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 
на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-45-349 

Техническа помощ за 
подготовка на 
инвестиционен проект 
„Закриване, рекултивация и 
мониторинг на общинско 
депо за битови отпадъци – 
гр. Cмядово” 

2008 188 400,00 53 279,97 
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23. 
Община Столична 
* изпълнен на 
22.12.2010 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 
„Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 
на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-16-320 

Подготовка на 
инвестиционен проект за 
закриване и рекултивация 
на депо за битови 
отпадъци – с. Долни Богров 

2008/2010 234 100,00 233 100,00 

24. 

Община 
Търговище 
* изпълнен на 
28.10.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 
„Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 
на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-3-307 

Техническа помощ на 
инвестиционен проект за 
интегрирано управление и 
обезвреждане на отпадъци 
на община Търговище и 
община Попово 

2008/2011 1 079 010,00 
 

213 260,00 
 

25. 
Община Хасково 
* изпълнен на 
23.11.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 
„Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 
на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-13-317 
Интегрирано управление на 
отпадъците в регион 
Хасково 

2008/2011 1 253 040,00 
 

1 104 553,85 
 

26. 
Община Чепеларе 
* изпълнен на 
28.10.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 
„Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 
на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-34-338 

Изграждане на съоръжение 
за компостиране и 
предварително третиране 
на отпадъци, закриване и 
рекултивация на общинско 
депо в местността 
„Ракида” в община 
Чепеларе, област Смолян 

2009/2011 181 840,00 
 

179 826,06 
 

27. 
Община Ямбол 
* изпълнен на 
25.11.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 
„Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 
на Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-23-327 

Техническа помощ за 
създаване на система за 
интегрирано управление на 
отпадъците в регион 
Ямбол (общини Ямбол, 
Сливен, Нова Загора, 
Тунджа и Стралджа) 

2008/2011 1 252 080,00 
 

367 417,80 
 

 


