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             Проект №DIR-5112122-3-68”Изграждане на регионалната система за управление на    
                             отпадъците в регион Левски (Никопол)” 

                  Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-C006 от 22.08.2012 г. 
 

 
Процедура за директо предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 
референтен номер: BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждаане на регионални 
системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), 
Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), 
Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” 
 
Приоритена ос 2 „Подобряване и развитие на инфрастуктурата за третиране 
на отпадъци” на Оперативна програма  „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.”  
 
Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-С006/22.08.2012 г.  

за изпълнение на 
Проект  №DIR-5112122-3-68 „Изграждане на регионална система за управление 
на отпадъците в регион Левски (Никопол),  финансиран от Европейски фонд за 
регионално на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република 
България, чрез Оперативна програма  „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.” 

 
Бенефициент: Община Никопол в партьорство с общините Свищов, Павликени,  
Левски и Белене и  „Регионално сдружение за управление на отпадъците в регион 
Левски(Никопол)” 
 
Обща стойност на проекта:                                                         43 170 924,24 лв. 
 
БФП по Оперативна програма                                                   40 752 469,76 лв. 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

 Европейски фонд за регионално развитие                    34 639 599,30 лв. 
на Европейския съюз 

 Национално съфинасиране от държавния                     6 112 870,46 лв. 
бюджет на република България 

 
Собствен принос на общините от регон Левски(Никопол)     2 418 545,48 лв. 
 
 

Цел на проекта:  
 
Изграждане на необходимата инфраструктура за екологосъобразното 
обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на 
територията на  регион Левски(Никопол) чрез оптимизиране на събирането и 
транспортирането на битовите отпадъци и осигуряване на разделно събиране на  
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специфични потоци; оптимизиране транспорта на дълги разстояния чрез 
претоварване в превозно средство за дълги разстояния; изграждане на 
съоръжения за предварително третиране на генерираните количества отпадъци 
преди депониране; компостиране и сепариране на рециклируеми отпадъци на 
депото; екологосъобразно депониране с възможност за оползотворяване на 
биогаза. 

 
 

 
Основни дейности и етапи за изпълнение на проекта. 
 
Проектът предвижда следните основни  дейности: 

1. Подготовка , проучване и проектиране ; 
2. Закупуване на земи/недвижими имоти; 
3. Строително-монтажни работи; 
 

 Строителство на  подобект „Депо за неопасни отпадъци - 1-ви етап”  
  Довеждаща техническа инфраструктура до площадката на РСУО 

площадка „Санадиново” - ВиК, електроснабдяване, довеждащ път; 
 Изграждане на Претоварна станция Павликени - площадка за 

предварителна обработка на отпадъци и претоварване в превозни 
средства за дълги разстояния; 

 Довеждаща техническа инфраструктура до площадка за 
предварителна обработка на отпадъци и претоварване в превозни 
средства за дълги разстояния – ел.преносна мрежа; 

4. Доставка на машини и съоръжения . 
5. Техническа помощ за организация и управление на проекта. 
6. Одит. 
7. Надзор по време на строителството. 
 

 Етапи на изпълнение: 
Проектът не е част от друг по-голям проект и ще бъде изпълняван на три етапа. 
Разделянето на изпълнението му на етапи е обусловено, както от  заданието за 
прединвестионното проучване, така и от Механизма за развитие на 
инфраструктурата за управление на отпадъците с финансиране по Оперативна 
програма „ Околна среда  2007-2013 год.”. 

- I- ви етап на изпълнение :  
Регионалният център за управление на отпадъците ще се построи на площадка в 
землището на с. Санадиново, община Никопол, заемаща площ от 173,981 дка.  На 
площадка „Санадиново” ще бъдат изградени повечето от предлаганите 
инсталации за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол), както 
следва :  
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 Изграждане на депо за неопасни отпадъци – 1-ва клетка; 

 Изграждане на Комбинирана инсталация за сепариране; 

 Изграждане на Съоръжения за компостиране; 

 Изграждане на ПСОВ; 

 Изграждане на сгради (за персонала, поддръжката и ежедневните 

дейности); 

 Изграждане на вътрешни пътища; 

 Зона, запазена за съхранение на почвата и бъдещото разширяване на 

площадката; 

 Зелени площи; 

 Довеждаща техническа инфраструктура до площадката на РСУО 

площадка „Санадиново” - ВиК, електроснабдяване, довеждащ път; 

Поради голямата отдалеченост на Община Павликени проектът предвижда 
изграждането на площадка площадка за предварителна обработка на отпадъци и 
претоварване в превозни средства за дълги разстояния. Площадкта е разположена 
югозападно от съществуващо общинско депо на град Павликени и заема обща 
площ 10,328 дка. На площадката ще бъдат изпълнени следните строителни работи 

 Асфалтиране и обозначаване с пътни знаци  
 Изграждане на ел. преносна мрежа до площадката и 

трансформаторен пост за електрозахранването и 
  Залесителни работи за оформяне на зелен пояс  

 
 
 Бъдещата експлоатация на депото предвижда във II и III етап на 
изпълнение поетапното изграждане на две допълнителни клетки, което ще 
осигури експлоатацията на депото за 20 годишен период. 
 
Очаквани резултати : 

 
Изпълнението на Проекта  ще доведе до създаване на условия за изпълнение на 
изискванията на националното и европейското законодателство, задълженията по 
договора за присъединяване и на изискванията за изграждане на инфраструктура 
за управление на битовите отпадъци. 
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Проектът подпомага общините от Регион Левски(Никопол) за създаването на 
Регионална система от съоръжения и инсталации, осигуряваща екологосъобразно 
управление на отпадъците. 
Изпълнението му ще доведе до постигането на  : 

 Заложените регионални цели за рециклиране; 

 Устойчивост, по-добри обществени услуги и опазване на околната среда; 

 Съществен принос към националните цели и съответствие на 
инфраструктурата с Националната програма за управление на отпадъците 
2009-2013; 

 Дългосрочен план за управлението на отпадъците, който е ефективен по 
отношение на разходите.  

  Положително въздействие върху околната среда и подобряване на 
качеството на живот. 

 Подобряване на общественото здраве и намаляване на рисковете от 
болести. 

 
Регионалната система за управление на отпадъците ще спомогне за създаването 
на  заетост - постоянни работни места, както и известен брой индиректни работни 
места в свързани дейности по събиране и транспорт на отпадъци, външни услуги 
за Регионалния център и за други дейности от системата за управление на 
отпадъци. 
 
Срок за  изпълнение на проекта  е 36 месеца: 
 
Начало на проекта: 22 август 2012 год. 
Край на проекта: 22 август 2015 год. 
 
 
 
Дата: 24.08.2012 г. 
 
 


