
 

 

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 Европийския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на 

Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG 16М1ОР002-2.005, с 

регистрационен № BG BG 16М1ОР002-2.005-0018-C01 се проведоха плануваните за 2020 г. 

процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Проведените процедури 

приключиха с определяне на изпълнител  и сключване на следните договори: 

 

1. Договор № РД-02-21-149 от 27.08.2020 год. с „ИНТЕРПРОКОНСУЛТ“ ЕООД с предмет: 

Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен инвестиционен 

проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно събирани 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 и осъществяване на независим строителен надзор, на 

стойност 49 680,00 лв. с вкл. ДДС 

 

2. Договор № РД-02-21-190 от 26.10.2020 год. с „КРИСИЯ КОНСУЛТ“ ООД с предмет: 

“Осъществяване функциите на Експерт - Ръководител на проект, при управление и отчитане 

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“, със срок на изпълнение до приключване на проекта с внасяне на Искане за 

окончателно плащане пред УО на ОПОС 2014-2020 год. на стойност 33 300 без ДДС; 

 

3. Договор № РД-02-21-205 от 30.11.2020 год. с ДЗЗД „Кричим 2020, с предмет: 

„Инженеринг-проектиране, СМР, доставка на оборудване и механизация и осъществяване на 

авторски надзор в изпълнение на проект: „Проектиране и изграждане на територията на 

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

биоразградими отпадъциь 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“, със срок на изпълнение 300 (триста) календарни дни 

на стойност 2 454 985,48 лв. с ДДС. Включващ следните дейности: 

 

Дейност 1: Изготвяне на Работен проект, съгласно Прединвестиционно проучване; 

Дейност 2: Изпълнение на СМР, включващо изграждане на компостираща инсталация за 

разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, обслужваща нуждите на Община 

Кричим и Община Перущица, включително необходимата инфраструктура за експлоатация 

за съоръжението, вкл. Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура. 

Дейност 3: Доставка, монтаж и пуск на необходимото за въвеждане в експлоатация на 

инсталацията оборудване, съгласно избраната технология и ПИП; 

Дейност 4: Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителство, 

съгласно одобрения проект; 

 

 
 

 

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 на Европейския съюз по Оперативна програма „Околна среда 2014-

2020“. 

 

 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  
“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4  –  2 0 2 0  г . ”  

 
Европейски съюз 
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