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На 20.11.2017 г. кметовете на общините Златоград – Мирослав  Янчев и Неделино - Боян 

Кехайов, в качеството си на партньори и кмета на община Мадан - Фахри Молайсенов -

Конкретен бенефициент подписаха Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 с Министърът на околната 

среда и водите - Нено Димов за реализация на проект „Проектиране и изграждане на 

компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на 

територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“. 

 

Целта на проекта е намаляване на количеството депонирани 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/или 

биоразградими отпадъци. Изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталациите за 

компостиране и предварително третиране на битовите отпадъци, както и осигуряването на 

разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци ще допринесе за 

постигане на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. – 

„Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“. Целта на проектното предложение 

е в съответствие с йерархията при управлението на отпадъците съгласно разпоредбите на чл. 4 

на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, с чл. 6, ал. 

1 на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и с определените приоритети в Националния 

план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. (НПУО). Реализацията на 

проектното предложение ще подпомогне и изпълнението на задължението на България като 

държава – членка на ЕС, произтичащо от чл. 6 от Директива 1999/31/ЕО относно депонирането 

на отпадъци, за приемането на мерки да се депонират само отпадъци, които вече са били 

третирани. С реализация на проектното предложение, Общините от РСУО Мадан ще изпълнят 

целите по чл.31, ал.1, ЗУО, тъй като до момента в трите общини няма инсталации и съоръжения 

за предварително третиране на битови отпадъци и за рециклиране чрез компостиране на зелени 

и биоразградими отпадъци и всички събрани битови отпадъци се обезвреждат, чрез депониране 

на регионалното депо - Мадан. 

 
Проекта е със срок от  20.11.2017 г. до 20.10.2020 г. и предвижда изпълнение на следните 
дейности: 

 
1. Подготовка на проектното предложение. 
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2. Разработване на документации за възлагане на обществени поръчки, организация и  

провеждане на тръжните процедури. 

3. Инженеринг - проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор на 

компостиращата инсталация. 

4. Инженеринг - проектиране, строително - монтажни работи и авторски надзор на 

инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци. 

5. Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на инсталацията за 

компостиране и инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци. 

6. Доставка на техника, необходими за експлоатацията на инсталацията за предварително 

третиране. 

7. Доставка на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране 

на зелени и биоразградими битови отпадъци и специализирана транспортна техника. 

8. Организация и управление. 

9. Информация и публичност на проекта. 

 

Обща стойност на проекта:              9 039 369.69 лева, от които  

Безвъзмездна финансова помощ: 6 764 995.75 лева, в т.ч.: 

Финансиране от ЕС:                          5 750 246.40 лева 

Национално финансиране:              1 014 749.35 лева 

 

Безвъзмездната финансова помощ е осигурена от Оперативна програма „Околна среда 

2014-2020“ съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния 

фонд на Европейския съюз, процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-

2.002  „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 

инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“. 

 

С реализацията на проектното предложение се постигат националните цели, заложени в 

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. 

 


