
 

 

ПРОВЕДЕНА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТА 

 

по проект: №  BG16М1ОР002-2.005-0018-С01 - „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 4 ноември 2022 год. от 11:45 часа, се състоя официалната церемония „Откриване на 

обекта“ на Компостираща инсталация за разделно събирани зелени и/или биоразградими 

отпадъции, генерирани от община Кричим и община Перущица. След църковното 

освещаване от отец Мирослав, откриването на обекта направиха - кмета на община Кричим 

г-н Атанас Калчев и кмета на община Перущица г-жа Мария Витанова-Вълканова. 

 

На церемонията присъстваха г-н Атанас Калчев – Кмет на община Кричим; г-жа Мария 

Витанова – Вълканова - Кмет на Община Перущица; г-жа Анка Хаджиева – Председател на 

Общински съвет при община Кричим; г-жа Екатерина Тошкова - Председател на Общински 

съвет Перущица; г-жа Златка Маринова – зам.-кмет на община Кричим; г-жа Ирина Мишева 

- зам.-кмет на община Перущица; г-н Мирослав Николаков - зам.-кмет на община 

Перущица; членовете на екипа за управление на проекта; представители на избраните 

изпълнители по проектиране, строително-монтажни работи, доставка на мобилно 

оборудване, строителен надзор, общински съветници, служители на община Кричим и 

община Перущица и медии.  

 

Официалната церемония се организира по проект: №  BG16М1ОР002-2.005-0018-С01 - 

„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“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на 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“ 

 

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; собствен принос на Бенефициента 297 429,52 лв. (217 

123,55 лв. от община Кричим, 80 305,97 от община Перущица)  и 565 816,67 лв. недопустим 

разход (възстановим ДДС).  

 

 
 

 

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 . ”  
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