Проект: BG16M1OP002-2.002-0002 Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила
Еко“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския фонд за
регионално развитие на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне
BG16M1OP002-2.002, „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации и на инсталации за предварителна третиране на битови отпадъци“.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
На 10.04.2019 г., се сключи Административен договор №BG16M1OP002-2.002-0002C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014 - 2020“,
съфинансирана от ЕФРР на ЕС по процедура чрез директно предоставяне
BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации и на инсталации за предварителна третиране на битови
отпадъци“ между Министъра на околната среда и водите – Ръководител на
Управляващия орган и конкретни бенефициенти - водеща община Кюстендил и
общини – партньори – Трекляно и Невестино, за проект Изграждане на екологична
инфраструктура за РСУО „Рила Еко“.
Основната цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови
отпадъци, генерирани в общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.
Специфичните цели са осигуряване на предварително третиране на смесено
събрани битови отпадъци и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими
отпадъци, събрани разделно.
Основни дейности заложени по проекта:
Дейност 1 - Подготовка на проектно предложение
Постигнати резултати:
• Изготвени прединвестиционни проучвания (ПИП);
• Изработени документи – неразделна част от проектното предложение, свързани с
управлението на компоста и фракциите от инсталацията за предварително третиране на
отпадъци;
• Изготвен анализ разходи-ползи (АРП);
• Изготвено проучване за нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от
инсталацията за компостиране и инсталацията за предварително третиране.
Дейност 2 - Проектиране, изграждане, доставка на оборудване и авторски надзор
на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и
на компостираща инсталация за разделно събиране и оползотворяване на зелени
и/или биоразградими отпадъци, включително изграждане на външни връзки за
водоснабдяване и електроснабдяване.
Очакван резултат: Изготвен и съгласуван работен инвестиционен проект. Въведени в
експлоатация две инсталации: - инсталация за предварително третиране на смесено
събрани битови отпадъци с капацитет 15500 т/год. и инсталация за компостиране с
капацитет 3000 т/год..
Към настоящия момент е проведена обществена поръчка по реда на ЗОП и e подписан
Договор №Д-00-577 /28.08.2020г.с изпълнител „Еврорециклиране – Кюстендил“ ДЗЗД,
гр. София.
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Дейност 3 - Консултантски услуги по смисъла на чл. 166 от ЗУТ - оценка на
съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към
строежите и извършване на строителен надзор по време на строителството
Очакван резултат: Изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието;
Законосъобразно започване и осъществяване на изграждането на инсталациите и
довеждащата инфраструктура; Правилно съставени актове и протоколи по време на
строителството; Изготвен технически паспорт на строежа; Изготвен окончателен
доклад за въвеждане в експлоатация.
Към настоящия момент е проведена обществена поръчка по реда на ЗОП и е подписан
договор №Д-00-511/03.08.2020 г., с изпълнител – ДЗЗД – Консултанти 2018, гр. София,
за изпълнение на дейността.
Дейност 4 - Доставка на специализирано оборудване за разделно събиране и
транспортиране на зелени отпадъци
Очакван резултат: Осигурена техническа възможност за разделно събиране и
транспортиране на зелени отпадъци на териториятa на общините Кюстендил и
Невестино.
Предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП.
Дейност 5 - Управление на проекта
Очакван резултат: Създаден екип за управление на проекта; Изпълнен качествено, в
съответствие със заложените срокове, дейности и финансови ресурси проект
"Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО "Рила Еко".
Към настоящия момент със заповед № РД-00-389/22.04.2019г. на Кмета на Община
Кюстендил е определен екип за управление на проекта (ЕУП) и е подписан договор с
изпълнител № Д-00-309/02.03.2020 г., с „Кей Си Консултинг“ ЕООД, гр. София, за
предоставяне на услуги за външна техническа помощ за изпълнение на проекта (ВТП).
Дейност 6 - Дейности по информация и комуникация
Постигнати резултати:
• Довеждане до знанието на широката общественост на целите, резултатите и
очакванията от осъществяване на изграждането на двете инсталации и
последващото въздействие върху бита и поведението на живеещите в общините
Кюстендил, Невестино и Трекляно чрез:
- Организиране на публично събитие - стартова пресконференция;
- Изготвяне на рекламни материали.
Към момента е подписан договор № Д–00-454/16.06.2020 г. с „Издателска къща АБ“
ЕООД, гр. Стара Загора за изпълнение на дейността.
Общата стойност на проекта е 9 748 590,60 лв., от които:
5 955 969,72 лв. от Европейския фонд за регионално развитие;
1 051 053,48 лв. национално съфинансиране от
държавния бюджет на Република България;
826 492,22 лв. собствен принос на Бенефициента;
1 915 138,18 лв. недопустими разходи
Продължителност на проекта: 10.04.2019 - 02.07.2022 г.
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