ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.“
Проект BG16M1OP002-2.005-0014 „Проектиране

и
изграждане на компостираща инсталация за
разделно събрани зелени и биоразградими
отпадъци на Община Ямбол“
Договор № BG16M1OP002-2.005-0014-C01

Европейски съюз
Европейски структурни
и инвестиционни
фондове

Проектът се финансира от Европейски структурни и инвестионни фондове, от Държавния бюджет на Република България
чрез оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” и от Община Ямбол

Проект:
„ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“
Бенефициент:
Община Ямбол
Финансиране:
- Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, чрез Европейския фонд за регионално
развитие
- Държавния бюджет на Република България
- Община Ямбол
Стойност на проекта: 3 702 737,60 лева
Безвъзмездна финансова помощ: 2 549 369,15 лева
Собствен финансов принос: 1 153 368,45 лева, от които
- ДДС - 604 475,60 лв.
- собствено участие – 548 892,80 лв.
Продължителност:
24 месеца
Цел на проекта:
Целта на проектното предложение е намаляване на количеството депонирани битови
отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и
рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. Изграждането и
въвеждането в експлоатация на инсталация за компостиране, както и осигуряването на
разделното събиране на зелени и 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“.
Специфичната цел е да се допринесе за изпълнение на йерархията при управлението на
отпадъците (съгласно разпоредбите на чл. 4 на Директива 2008/98/ЕО относно
отпадъците и за отмяна на определени директиви, и 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).
Тя ще се изпълни чрез изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани
зелени и биоразградими отпадъци, както и с доставката на съдове за разделно събиране и
транспортно средство за транспортирането на отпадъците до изградената инсталация.

