
Разработването на този документ е извършено в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG16M1OP002-2.005-0018-C01 27.05.2020 год. между ГД Оперативна програма „Околна среда“ в МОСВ и община 

Кричим в партньорство с община Перущица, по проект „ Проектиране и изграждане на територията на община 

Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от 

община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и 

техника за разделно събиране на зелени и биорагзградими отпадъци“, съфинансиран от Европейския фонд за 

Регионално развитие и Кохизионен фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪК НА ПРОЕКТ 
 

В изпълнение на административен договор № Д-34-47 от 27.05.2020 год. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 год.“, 

съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския 

съюз по процедура чрез директно предоставяне BG 16М1ОР002-2.005, с регистрационен № BG 

16М1ОР002-2.005-0018-C01, Община Кричим в партньорство с община Перущица реализират 

проект: "Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща 

инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община 

Кричим и община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на 

съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци". Към 18 

февруари 2022 г. е изпълнено, както следва: 

 

Дейност: Инженеринг – проектиране, СМР, доставка на оборудване и механизация и 

осъществяване на авторски надзор в изпълнение на проекта. 

Изготвен, съгласуван и одобрен е Работен проект, съгласно Прединвестиционното 

проучване (ПИП). 

 На 25.05.2021 г. е открита строителната площадка и стартира изпълнението на СМР.  

Приключени са всички строително-монтажни работи по изграждане на компостиращата 

инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община 

Кричим и община Перущица, удостоверено с подписването на Констативен акт № 15 за 

установяване годността за приемане на строежа. 

Дейностите по експлоатацията на изградената компостираща инсталация, ще се възложат 

на Дружество, учредено от община Кричим и община Перущица по реда на Търговския закон, със 

сто процента общинско участие в капитала, от който 73% за община Кричим и 27 % за община 

Перущица, съобразно изискванията на чл. 14, ал. 1, т. 7 от Закон за обществените поръчки. 

Към настоящия момент са предприети действия от Общински съвет при община Кричим и 

Общински съвет Перущица за учредяване на съвместното търговско дружество. 

 

Дейност „Строителен надзор и оценка на съответствието“  

Изготвен е комплексен доклад за оценка на съответствието на работния проект с основните 

изисквания към строежите. Въз основа на него е издадено Разрешение за строеж. След стартиране 

на строителните работи ежедневно се осъществява строителен надзор, за което се изготвят 

съответните документи по реда на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. Изготвен е технически паспорт на обекта съгласно чл.176б 

от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на 

строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 

от 23.01.2007 г., както и окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. 
 

Дейност „ Закупуване, доставка и монтаж на мобилна техника и машини“ 
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Разработването на този документ е извършено в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG16M1OP002-2.005-0018-C01 27.05.2020 год. между ГД Оперативна програма „Околна среда“ в МОСВ и община 

Кричим в партньорство с община Перущица, по проект „ Проектиране и изграждане на територията на община 

Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от 

община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и 

техника за разделно събиране на зелени и биорагзградими отпадъци“, съфинансиран от Европейския фонд за 

Регионално развитие и Кохизионен фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. 

Проведена е процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на 

мобилна техника и машини в изпълнение на проект "Проектиране и изграждане на територията на 

община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими 

отпадъци, генерирани от Община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на 

необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и 

биоразградими отпадъци" по пет обособени позиции”  

Обособена позиция № 1: „Доставка на един брой нов Специализиран автомобил за събиране на 

зелени отпадъци и обучение на персонала – 16 куб. м. полезен товар“. 

Обособена позиция № 2: „Доставка на един брой нова Мобилна машина за раздробяване на 

дървесни отпадъци и хомогенизиране“. 

Обособена позиция № 3: „Доставка на един брой нов Челен товарач“. 

Обособена позиция № 4: „Доставка на един брой нова Пресевна машина за компост“. 

Обособена позиция № 5: „Доставка на един брой нова Компактна преносима лаборатория за 

изпитване качеството на компоста“. 

Същата приключи с избор на изпълнител за първите четири позиции и предстои сключване на 

Договори с избраните изпълнители. За обособена позиция 5 не са постъпили оферти и за 

възлагането й стартира нова процедура по реда на ЗОП.  

 

Дейност „Информация и комуникация“  

В изпълнение на дейността на интернет страниците на Общините Кричим и Перущица е подготвен 

и поставен интернет банер с линк към сайта на УО на ОПОС; публикувана е информация за 

проекта; публикувани са информационни съобщения за публичните събития - начална 

пресконференция и официална церемония „Първа копка“. Изработен и поставен е рекламен 

билборд в имота. Изработени са и разпространени 100 броя печатни брошури. Организарана е и 

проведена начална пресконференция и официална церемония „Първа копка“. Изпратени са 

информационни съобщения за публичните събития до средства за масово осведомяване. От екипа 

за управление на проекта са подготвени информационни материали (презентация, плакати, 3D 

визуализация на проекта) за целите на пресконференцията.  
 

Дейност „Организация и управление“ 

Сформиран е Екип за управление на проекта, който ежедневно осъществява координация с 

изпълнителите по проекта, извършва проверки на обекта по напредъка за изпълнение на 

строително-монтажните работи и периодично отчита изпълнените дейности пред Управляващия 

орган на ОПОС 2014-2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


