
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 
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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". 
В изпълнение на дейност „Закупуване, доставка и монтаж на мобилна техника и машини“ се 
проведе 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 
биоразградими отпадъци" по пет обособени позиции. 
За Обособена позиция 1 „Доставка на един брой нов Специализиран автомобил за събиране на 
зелени отпадъци и обучение на персонала - 16 куб.м. полезен товар“, се сключи Договор № РД-02-
21-120 от 11.05.2022 год. между „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ“ АД и община Кричим на обща стойност 
197 200,00 лв. без ДДС. На 31.05.2022г. е доставен Специализиран автомобил за събиране на 
зелени отпадъци – 16 куб. м. полезен товар - Марка МАN, модел TGL и е проведено обучение на 
персонала. 
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За Обособена позиция 2 „Доставка на един брой нова Мобилна машина за раздробяване на 
дървесни отпадъци и хомогенизиране“ се сключи Договор № РД-02-21-121 от 11.05.2022 год. 
между „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ“ АД и община Кричим на обща стойност 197 670,00 лв. без ДДС. 
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На 31.05.2022г. е доставена Мобилна машина за раздробяване на дървесни отпадъци и 
хомогенизиране - марка ZAGO, модел „Ecogreen composter 20SD“, Производител: ZAGO SRL и е 
проведено обучение на персонала.

   

За обособена позиция 3 „Доставка на един брой нов Челен товарач“ се сключи Договор № РД-02-
21-75 от 18.02.2022 год. между „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ“ АД и община Кричим на обща стойност 
98 800,00 лв. без ДДС. На 10.05.2022г. е доставен челен товарач - марка Manitou, модел MT 625 и е 
проведено обучение на персонала.
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За обособена позиция № 4 „Доставка на един брой нова Пресевна машина за компост“ се сключи 
Договор № РД-02-21-144/03.05.2022 год. между „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕАД и община 
Кричим на обща стойност 61 141 лв. без ДДС. На 10.05.2022г. е доставена Пресевна машина за 
компост - марка Бранко Метал, модел ВМ 12 и е проведено обучение на персонала.
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За обособена позиция № 5 „Доставка на нова компактна преносима лаборатория за изпитване 
качеството на компоста“ в определения срок за подаване на оферти няма постъпила оферта. В тази 
връзка с Решение № РД-02-09-30 е прекратена обществената поръчка в частта само за обособена 
позиция № 5. 
С Решение № РД-02-09-90 от 04.04.2022 година и № F218713 в ЦАИС ЕОП на Кмета на община 
Кричим е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нова 
компактна преносима лаборатория за изпитване качеството на компоста 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 биоразградими отпадъци““, която е публикувана в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП с уникален № 00332-2022-0004 от 04.04.2022 година. С Решение № 
РД-02-09-151 от 27.05.2022 г. на кмета на община Кричим е определен изпълнителят на горе 
цитираната обществена поръчка. На 20.06.2022г. е подписан Договор № РД-02-21-142 от 
20.06.2022г. с определеният за изпълнител участник - „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ“ АД на обща 
стойност 5 373,00 лв. без ДДС. Срокът за доставка на компактната преносима лаборатория, 
предложен от изпълнителя е до 21 календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо. 
С приключване на тази процедура и осъществяване на доставката на лабораторията, 
бенефициентите успешно ще изпълнят заложените по проекта дейности.

По Дейност: «Инженеринг – проектиране, СМР, доставка на оборудване и механизация и 
осъществяване на авторски надзор в изпълнение на проекта».
Реализирането на проекта включва и последващите дейности по експлоатация на изградената 
инфраструктура. Съгласно условията за кандидатстване по процедурата, се предвижда 
експлоатацията на изградената инфраструктура да се осъществява от двете общини – партньори, 
чрез учредено от тях съвместно търговско дружество, на което да бъде възложена експлоатацията 
на компостиращата инсталация. 
Община Кричим съвместно с Община Перущица учредиха Дружество с ограничена отговорност 
със 100 % общинско участие, със съдружници Община Кричим и Община Перущица, с 
наименование "Компост 2022" ООД, с ЕИК 206870585, със седалище и адрес на управление 
обл. Пловдив, общ. Кричим, гр. Кричим, пл. „Обединение“ № 3, представлявано от Събо 
Гозански, в качеството му на управител. Капиталът на дружеството е 60 000 /Шестдесет 
хиляди/ лева, разпределен в 6000 /шест хиляди/ дяла по 10 /десет/ лева всеки. Капиталът в размер 
на 60 000 лева представлява парична вноска и е разпределен между съдружниците, както следва:
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             - за община Кричим  - 4380 /четири хиляди триста и осемдесет/ дружествени дяла, всеки 
на стойност от по 10 /десет/ лева всеки, или общо 43 800 /четиридесет и три хиляди и осемстотин/ 
лева, представляващи 73 % /седемдесет и три процента/ от капитала на дружеството;
             - за община Перущица 1 620 /хиляда шестстотин и двадесет/ дружествени дяла, всеки на 
стойност от по 10 /десет/ лева всеки, или общо 16 200 /Шестнадесет хиляди и двеста/ лева, 
представляващи 27 % /двадесет и седем процента/ от капитала на дружеството.
Предметът на дейност на дружеството е: Дейности по управление и експлоатация на 
изградената инфраструктура 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”, одобрен за финансиране с административен договор № BG16M1OP002-2.005-0018-C01 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014 – 
2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG 16M1OP002-2.005“, извършване 
на обществена услуга по компостиране и опериране на компостираща инсталация, извършване на 
дейности, необходими за осигуряване на нормалната експлоатация на Инсталацията, вкл. текущ 
ремонт и ремонтно – възстановителни дейности, дейности по събиране, транспортиране и 
компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на територията на община 
Кричим и община Перущица, производство на компост, както и други дейности, свързани с 
управление на отпадъците и опазване на околната среда, други дейности необходими за 
изпълнението на УОИИ и незабранени с нормативен акт и непротиворечащи на основния предмет 
на дейност.

С Решение № 197, взето с Протокол № 27 от 22.02.2022г. на Общински съвет при община Кричим 
и Решение № 10, взето с Протокол № 1 от 24.02.2022г. на Общински съвет гр. Перущица се даде 
съгласие на дружеството да бъде възложена услугата от общ икономически интерес (УОИИ) по 
предварително третиране на битови отпадъци и опериране на инсталацията по предварително 
третиране на битови отпадъци, и компостиране на разделно събрани биоразградими и/или зелени 
отпадъци и опериране на компостиращата инсталация, при условия, които ще бъдат определени в 
Анализ на услугата от общи икономически интерес, в т.ч. определяне на нейните параметри, 
параметрите на компенсацията и механизмът за избягване на свръхкомпенсация за предоставяната 
УОИИ, при спазване на законодателството на държавните помощи в областта на услугите от общ 
икономически интерес.

Предстои на редовни сесии на Общински съвет при община Кричим и Общински съвет гр. 
Перущица да бъдат разгледани и одобрени: Анализ за услугата от общ икономически интерес 
(УОИИ) на "Компост 2022" ООД, в това число определяне на нейните параметри, параметрите на 
компенсацията и механизмът за избягване на свръхкомпенсация за предоставяната от "Компост 
2022" ООД услуга от общ икономически интерес при спазване на законодателството за 
държавните помощи в областта на УОИИ и проект на Договор за възлагане на услуга от общ 
икономически интерес (УОИИ) по експлоатация на компостиращата инсталация и извършване на 
дейности за преработка на отпадъци на основание Решение на ЕК 2012/21/ЕС. 


