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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 15 септември 2021г. 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 Прединвестиционно проучване
(ПИП).
На 25.05.2021г. е открита строителната площадка и е стартирало изпълнението на СМР.
Към настоящия момент са изпълнени и приети от Възложителя строително-монтажни работи
по изграждане на Резервоара за инфилтрат, дъждовни води и ПП резервоар. Извършени са изкопни
и бетонови работи за изграждане на административно-битовата сграда, Зоната за компостиране на
зелен отпадък, Зоната за дробене на зелени отпадъци, Зоната за съхранение на механизацията,
Зоната за допълнително зреене и зоната за складиране на готовия компост. Приключени са СМР на
довеждащия електропровод - Кабелна линия 20kV. Приключени са дейностите по изграждане на
мачтов Трафопост 20/0,4kV. Въведена е организация на движението с указан режим на движение,
съгласно одобрен и съгласуван проект за Временна организация за безопадност на движението за
периода на извършване на СМР.
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.
Дейност „ Закупуване, доставка и монтаж на мобилна техника и машини“
Проведе се 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
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биоразградими отпадъци" по две обособени позиции”. Процедурата приключи с избор на
изпълнители, с които се сключиха следните договори:
1. Договор № РД-02-21-221 от 07.09.2021 год. сключен между „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ“ АД и
община Кричим с предмет: „Доставка на Специализиран автомобил за събиране на зелени
отпадъци и обучение на персонала - 16 куб. м. полезен товар“ на обща стойност 197 290,00
лв. без включен ДДС;
2. Договор № РД-02-21-222 от 07.09.2021 год. сключен между „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ“ АД и
община Кричим с предмет: „Доставка на ново/а неупотребяван/а „оборудване/техника“ Мобилна машина за раздробяване на дървесни отпадъци и хомогенизиране - 1 бр.; Челен
товарач - 1 бр.; Пресевна машина за компост - 1 бр. и Компактна преносима лаборатория за
изпитване качеството на компоста - 1 бр. за нуждите на инсталация за компостиране на
зелени отпадъци на територията на община Кричим“ на обща стойност 382 645,00 лв. без
включен ДДС;
С приключване на тази процедура бенефициентите успешно изпълниха заложения в проекта график
за възлагане на обществени поръчки, необходими за изпълнението на дейностите предвидени в
проекта.
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 строителномонтажните работи и периодично отчита изпълнените дейности пред Управляващия орган на ОПОС
2014-2020 г.
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