
 

 

ПРОВЕДЕНА ЗАКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 

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 11:00 часа в землището на община Кричим, в месността „Сух 

дол“ се проведе закриваща пресконференция по проект „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“, финансиран от 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“ 

 

Ръководителят на екипа за управление на проекта адвокат Диана Дишлиева, откри 

закриващата пресконференция, с помощта на мултимедийна презентация. Запозна 

присъстващите с постигнатите цели, изпълнените дейности и постигнатите резултати. 

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).  

 

Приветствено обръщение направи г-н Атанас Калчев, кмет на община Кричим, който 

запозна присъстващите с ползите от изградената компостираща инсталация, като подчерта, 

че за правилното й функциониране е необходимо зелените отпадъци да бъдат събирани 

разделно от общия битов отпадък, като не се допуска смесването им с други отпадъци. За 

целта, до закупуването на специализираните контейнери, зелените отпадъци трябва да се 

поставят до сивата кофа или контейнер за смесени битови отпадъци, като не се допуска 

смесването им с други видове отпадъци. Г-н Атанас Калчев, допълни че за извозването на 

събраните зелени отпадъци е изготвен график, определен за всяка община.  

 

Ръководителят на проекта даде думата и на г-жа Мария Витанова-Вълканова, кмет на 

община Перущица, която сподели ползите от доброто партньорство, което е важно за 

бъдещи проекти в партньорство на двете общини. Отбеляза, че резултатите са налице и вече 

се извозват пълни контейнери със зелена маса. Призова хората да продължават все така 

отговорно да се включват в разделното събиране на отпадъци, за да продължи успешната 

дейност на общината в екологосъобразното управление на отпадъците и опазването на 

околната среда. 

 

 

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 

Европейски структурни 
и инвестиционни 

фондове 



Ръководителят на проекта благодари на екипа на проекта за добре свършената работа и на 

ръководството на двете общини за подкрепата. 

 

На финала на пресконференцията ръководителят на проекта, оповести постигнатите 

резултати:  
 

 Намаляване на количеството депонирани отпадъци от общините Кричим и 

Перущица чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране 

и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци; 

 Създадена инфраструктура за третиране, оползотворяване и екологично 

обезвреждане на зелени и/или биоразградими отпадъци; 

 Осигуряване на устойчива система за управление на отпадъците;  

 Намаляване количеството на отпадъците, като това ще доведе до редукции в 

покачването на таксите за смет; 

 Постигане на устойчивост в управлението на отпадъците и ефективното им 

използване; 

 Създаване на нови работни места; 

 Поставяне на началото на системни действия по изграждане на култура сред 

жителите по разделно събиране на отпадъците; 

 Опазване на околната среда, водите и здравето на жителите на двете общини. 

 

За популяризиране на проекта и приноса на Европейския фонд за регионално развитие и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз се разпространиха печатни брошури. 
 

На пресконференцията взеха участие 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


