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ПРОЕКТ № DIR-5112122-10-78
ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В
РЕГИОН ВАРНА (АКСАКОВО)
Договор за безвъзмездна финансова помощ: № DIR-5112122-C004
Приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
„BG161PO005/10/2.10/07/22 Изграждане 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“
Бенефициент: Община Аксаково и
Партньори: Община Варна, Община Белослав и Регионално сдружение за управление на
отпадъците „ЕКО-2010”
Основна цел на проекта:
Да се постигне високо ниво на опазване на околната среда и спазване на директивите на ЕС и
националното законодателство в областта на отпадъците в България. Да се подобри
инфраструктурата в регион Варна, свързана с опазване на околната среда в съответствие със
стандартите на ЕС. Това ще бъде постигнато с подобряване на инфраструктурата в областта на
управлението на отпадъците чрез създаване на функционална и екологосъобразна система за
управление на отпадъците в общините Аксаково, Белослав и Варна.
Специфични цели на проекта
1) Подобряване на качеството на управление на отпадъците, с цел да се постигнат
стандартите на ЕС и изискванията на българското законодателство – Въвеждане в
експлоатация на нови активи, чрез които ще се постигнат целите на Рамковата
Директива за отпадъците 2008/98/ЕО. Изграждане на устойчива система за управление
на отпадъците, чрез заместване на съществуващото депо с нова клетка за депониране на
неопасни отпадъци и съоръжения за третиране на отпадъците.
2) Събиране на отпадъците – Отпадъците ще се събират и транспортират до Регионалния
център за управление на отпадъците и до МБТ инсталация (само от Община Варна), без
да се използва претоварна станция.
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3) Разделно събиране - Сепариране на смесените отпадъци от Община Варна МБТ
инсталацията, с цел оползотворяване на рециклируемите материали. Разделно събиране
на отпадъци от опаковки в Община Варна и Община Белослав. Въвеждане на разделно
събиране на отпадъци от опаковки в община Аксаково, в резултат на подписване на
договор с ООп.
4) Компостиране - „Зелените” отпадъци ще бъдат доставени до РЦУО, с цел
производството на високо качествен компост. Компостът от МБТ инсталацията ще
бъде охарактеризиран и ще намери приложение съгласно качествата си.
5) Цели за рециклиране - Подобрено съответствие с целите на ЕС, изпълнение на целите за
рециклиране на регионално ниво и принос към тези, определени на национално ниво.
6) Инфилтрат и газови емисии - Емисиите на инфилтрат и на CO2 от депото ще бъдат
улавяни от предвидените за това системи.
Основни дейности по проекта:
1)

Подготовка, проучвания и проектиране;

2)

Закупуване на земи/недвижими имоти;

3)

Строително-монтажни работи. В обхвата на проекта са включени следните компоненти от
Регионалния център:
i) Изграждане на 1ва фаза от депо за неопасни отпадъци - площ 52,715 дка, капацитет 577
хил. м3 или 401 944 тона отпадъци и период на експлоатация 5 год. – 2015 - 2019 г.;
ii) Изграждане на инсталация за компостиране на „зелени” отпадъци;
iii) Изграждане на инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и отпадъците от
разрушаването на сгради;
iv) Изграждане на площадкова инфраструктура (КПП – 2бр., кантари – 3бр. и
административни сгради) и довеждаща инфраструктура (път, водоснабдяване и
електроснабдяване на площадката);
v) Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води;
vi) Контейнер за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата;
vii) Изграждане на Депо за инертни отпадъци.

Забележка: Депото за инертни отпадъци е недопустим разход по ОПОС и неговото проектиране
и строителство ще се осъществява със средства от бюджетите на Община Аксаково, Община
Варна и Община Белослав.
4)

Доставка на машини и съоръжения;

5)

Техническа помощ за организация и управление на проекта;
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6)

Одит на проекта;

7)

Надзор по време на строителство.
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Бъдещата експлоатация предвижда изграждането на още 2 допълнителни клетки, а именно:
II-ри и III-ти етап на депото за неопасни отпадъци –капацитет 1 561 780 хил. м3 или 1 280 359 т.
Отпадъци и срок на експлоатация 2020 – 2034 година;
II-ри и III-ти етап на депото за инертни отпадъци.
Изграждането на всички етапи на Регионалната система за управление на отпадъците в регион
Варна ще се реализира върху терен с обща площ 282, 87 дка с предвиждан срок за експлоатация 20
години.
Бюджет на проекта:
Обща стойност на проекта - 34 418 964,36 лв., от които:


Максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ – 26 972 583,33 лв., в т.ч.:
 22 926 695,83 лв. от ОП „Околна среда 2007-2013”, съ-финансирана от ЕФРР;
 4 045 887,50 лв., съ-финансиране от Националния бюджет;



Собствен принос на Общините Варна, Аксаково и Белослав за покриване на допустимите
разходи по проекта - 2 874 250, 06 лв.



Недопустимите разходи по проекта в размер на 4 572 130,97лв. се осигуряват от Общините
Варна, Аксаково и Белослав

Продължителност на проекта: от 17.07.2012 год. до 31.12.2014 год.
Статус на проекта: В процес на реализация.
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