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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. 

 

 

КОМПОСТИРАМЕ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И 

ПАРКОВЕ 
 

Във връзка с реализиране на дейности в изпълнение на 

Административен договор за БФП № BG16M1OP002-2.009-0070-С01/ № Д-

34-111 от 12.08.2020 г, 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,  през месец февруари 

2022 г., Община Белене предостави по един брой компостер с обем 800 литра 

на  ДГ „Мечта“, ДГ „Знаме на мира“, Основно училище „Васил Левски“ и 

Средно училище „Димчо Дебелянов“.  През същия месец децата и учениците 

от детските и учебни заведения  в града преминаха обучителни кампании и 

участваха в творчески работилници по проект „Не изхвърляй-компостирай“. 

запознавайки се с процеса на компостиране и начина, по който ще зареждат 

компостерите с помощта на своите учители. Заедно с компостерите, 

директорите  получиха и компост, произведен в Регионалното депо в село 

Санадиново, който ще използват при започване процеса на компостиране.  

В парковете и териториите за обществено ползване в град Белене са 

разположени и компостерите за обществено компостиране.Общият им брой е 

12 компостера, всеки с вместимост 1200 литра. Същите са поставени в 

специални  метални оградни съоръжения, които са шест на брой и са 

монтирани и  закупени със средства  по проекта. Монтирането на оградните 

съоръжения е с цел предотвратяване струпването на други отпадъци около 

компостерите. 

Всички компостерите са закупени със средства по проект „Не 

изхвърляй-компостирай“ изпълняван от Община Белене. 

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. 

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 



Проект  рег. № BG 16MlOP002-2.009-0070 „Не изхвърляй-компостирай“,  финансиран от 

Оперативна програма „Околна среда”    2 

 

Продължителност на проекта: 23 месеца 

Начало на проекта: 27.08. 2020 г. 

Край на проекта: 27.07.2022 г. 
 

МИЛЕН ДУЛЕВ 

Кмет на Община Белене 


