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Този документ е създаден във връзка с Административен договор за БФП № BG16M1OP002-2.009-0070-С01 (№ Д-34-111/12.08.2020 г.) проект № 

BG16M1OP002-2.009-0070 „Не изхвърляй-компостирай“. финансиран по Процедура № BG16M1OP002-2.009, Изпълнение на демонстрационни проекти в 

областта на управлението на отпадъците,  по Приоритетна ос 2: „Отпадъци“ на Оперативна  програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Белене и при никакви обстоятелства не може да се счита, че той отразява непременно 

официалното становище на Европейския съюз и/ли Управляващия орган на ОПОС 2014 – 2020 г. 

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
 

Във връзка с изпълнение на Административен договор за БФП № BG16M1OP002-2.009-

0070-С01/ № Д-34-111 от 12.08.2020 г, община Белене ще проведе начална пресконференция по 

проект № BG16M1OP002-2.009-0070 „Не изхвърляй-компостирай“, финансиран по Процедура № 
BG16M1OP002-2.009, за изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на 

отпадъците,  по Приоритетна ос 2: „Отпадъци“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 

2014 – 2020 г.“, съфинансиран  от Европейският фонд за регионално развитие на Европейският съюз.  
 

Началната пресконференцията ще се проведе на 15.02.2021 г. от 9.30 часа в  хотел 

„Престиж“ в гр. Белене, ул. „Хисарлъка“ № 11. 
 

Прескоференцията ще се проведе при строго спазване на всички 

противоепидемиологични мерки съгласно заповедите на Министъра на Здравеопазването – при 

спазване на физическа дистанция от 1,5 м., задължително носене на предпазни маски  за лице и 

редовна дезинфекция от страна на присъстващите, за което ще бъдат предоставени 

дезинфекциращи средства. 

 
Основна цел на проекта: Прилагане на добри практики за въздействие върху околната 

среда  чрез намаляване образуването на битови отпадъци, увеличаване повторната им употреба и 

тяхното рециклиране. 
 

Основни дейности по проекта: 

 Дейност 1: Подготовка и Обосновка на демонстрационен проект 

 Дейност 2: Изпълнение на демонстрационен проект „Не изхвърляй – Компостирай“ 
o 2.1.: Домашно компостиране 

o 2.2.:Обществено компостиране 

o 2.3.: Провеждане на обучения по компостиране 
 Дейност 3: Кампании за популяризиране на резултатите от проекта 

 Дейност 4: Организация и управление на проекта 

 Дейност 5: Информация и комуникация 

 
Стойност на проекта: 264 037,97 лв. от които: 

 224 432,28 лв. европейско финансиране от ЕФРР 

 39 605,69 лв. национално съфинансиране от Република България 
 

Продължителност на проекта: 23 месеца 

Начало на проекта: 27.08. 2020 г. 
Край на проекта: 27.07.2022 г. 
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