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Сключване на АДБФП за реализиране на Проект: BG16M1OP002-2.005-0018
„Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща
инсталация за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъции,
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“
На 27.05.2020 год. между Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“ в
Министерство на околната среда и водите и Община Кричим в партньорство с Община
Перущица е подписан административен договор №Д-34-47/27.05.2020 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
16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на
Оперативна програма „Околна среда 2014 2020 год.“
Проектът включва проектиране и изграждане на инсталация за разделно събирани зелени
и/или биоразградими отпадъци генерирани на територията на община Кричим и община
Перущица. Компостиращата инсталация ще се изгради на територията на община Кричим
в местността „Сух дол“, в която ще се обработват генерираните зелени отпадъци от
населението и обществените паркове на територията на двете общини, с цел производство
на висококачествен продукт „компост“. Инсталацията ще се проектира с капацитет
2300т/г. В рамките на проектното предложение ще бъде закупено мобилно оборудване,
включително и камион за разделно събиране на зелени отпадъци с капацитет 16 куб.м.,
обслужващ единствено инсталацията, като по този начин се създева гаранция за чистотата
на входящия поток зелени отпадъци.
Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца, считано от датата на влизане
в сила на договора.
Общата стойност на проекта е 3 445 095,84 лв., от които 2 194 572,19 лв. от Европейския
фонд за регионално развитие; 387 277,46 лв. национално съфинансиране от държавния
бюджет на Република България; 297 429,52 лв. собствен принос на Бенефициента и 565
816,67 лв. недопустим разход (възстановим ДДС).

Разработването на този документ е извършено в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG
16M1OP002-2.005-0018-С01 от 27.05.2020 г. 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 биоразградими отпадъци“, съфинансиран от Европейския фонд за
Регионално развитие на Европейския съюз по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“,

