ПРОГРАМА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ
ЕNVIRONMENT PROTECTION AND CLIMATE CHANGE PROGRAMME

На 28.09.2021г. Кметът на община Смолян Николай Мелемов подписа Договор за безвъзмездна
финансова помощ BGENVIRONMENT-3.002-0004-C01(Д-33-46)/28.09.2021г. за изпълнение на проект
BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на
отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“, по процедура BGENVIRONMENT3.002, Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по Резултат 3 „Подобрено
управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната
среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014 – 2021 г.".
Бенефициент по проекта е община Смолян, в партньорство с община Баните и община Кристиансанд в
Кралство Норвегия.
Проектът е свързан с въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци
на териториите на община Смолян и община Баните.
Общата цел на проекта е подобряване на управлението на отпадъците на общинско ниво и използването
им като ресурс, чрез реализиране на схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци, прилагайки
принципите на кръговата икономика и използвайки ноу хау от норвежките партньори.
Специфичните цели на проекта са свързани с:

-

въвеждане на схема за разделно събиране и рециклиране на строителни отпадъци в Община
Смолян и предотвратяване на депонирането на около 100 т. строителни отпадъци първата година
след приключване на дейностите по проекта;

-

въвеждане на схема за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от излезли от употреба
гуми и предотвратяване на депонирането на около 17 т. отпадъци от излезли от употреба гуми
първата година след приключване на проекта;

-

въвеждане на схема за разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци от
домакинствата в Община Смолян (обхваща 150 домакинства);

-

въвеждане на схема за разделно събиране и рециклиране на хартия, картон и стъкло (обхваща
1200 домакинства);

-

въвеждане на схема за разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци от
домакинствата в Община Баните (обхваща 50 домакинства);
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-

разработване на модел за генериране и тенденции при оползотворяване на отпадъците в
контекста на принципите на кръговата икономика и повишаване на знанията на целевите групи
за различните предимства на кръговата икономика, ползите за опазване на околната среда,
здравето и живота на населението.

В обхвата на дейностите по проекта ще бъдат подготвени и проведени информационни кампании сред
населението на общините, свързани с въвеждането на описаните по-горе общински схеми за разделно
събиране и оползотворяване на отпадъците.
Дейностите по проекта се допълват и от задължителните дейности по сформиране на екип за управление
на проекта и изпълнение на мерките за информация, комуникация и разпространени на резултатите от
проекта.
Стойност на проекта 604 056,28 лева, в т.ч финансиране от ЕС (ФМ на ЕИП ) в размера на 513 447,84
лева и национално финанасиране в размер на 90 608,44 лева.
Срок на изпълнение на проекта 27.09.2023г.
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На 16.08.2022г. (вторник) и 17.08.2022г. (сряда) община Баните, област Смолян
организира информационни и комуникационни събития по изпълнение на Дейност 1.
Организация, логистично осигуряване, провеждане и отчитане на два броя информационни
кампании за популяризиране на схема за разделно събиране и оползотворяване на
биоразградими отпадъци на територията на община Баните, Компонент 1.1 – организация,
логистично осигуряване, провеждане и отчитане на един брой двудневна информационна
кампания през първата година от изпълнението на проект № BGENVIRONMENT-3.002-0004
„Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на
територията на Община Смолян и Община Баните“, по процедура BGENVIRONMENT-3.002,
Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по Резултат 3 „Подобрено
управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на
околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.”
Събитията ще се проведат от 10.00 часа на площад „6- ти май“ в централна част на
с.Баните и включват следните мероприятия:
16.08.2022г. (вторник)
10,00-10,30 часа
Регистрация на участниците.
10,30 – 10,45 часа Приветствие на Кмета на Община Баните, Павлин Белчев
10,45 -13,00 часа
Домашно компостиране – предимства на домашното компостиране
и начините за подготовка на домашен компост - презентация.
13,00- 14,00 часа
Дискусия и въпроси.
14,00 – 14,30 часа Закриване на събитието.
14,30 – 15,30 часа Кафе-пауза.
17.08.2022г. (сряда)
10,00-10,30 часа Регистрация на участниците.
10,00-12,00 часа Раздаване на заявления за получаване на компостер и информационни
материали – флаери, презентация, ръководство за домашно компостиране.
12,00 -14,00 часа
Компостиране за начинаещи. Демонстрация на място .
14,00 – 14,30 часа Закриване на събитието.
14,30 – 15,30 часа Кафе-пауза.
Очакваме Ви!
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СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на проект № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на
общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община
Смолян и Община Баните“, по процедура BGENVIRONMENT-3.002, Открита покана №2
„Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по Резултат 3 „Подобрено управление на
ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и
климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014 – 2021 г.” Ви уведомяваме, че :
До 15.09.2022г. всеки жител на община Баните може да подаде заявление за получаване
на компостер в деловодството на Общинска администрация - Баните. Формулярът може да бъде
получен на гише и/или изтеглен от сайта на община Баните www.banite.egov.bg.
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за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични
промени“, чрез ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Смолян, бенефициент по проекта и община Баните, партньор по проекта и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния
Операторп и/или Офиса на Финансовия механизъм.“
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ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА БАНИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОМПОСТЕР
От………………………………………………………………………………………………………..
Живущ ………………………………………………………………………………………………….
Телефон…………………………………………e-mail:………………………………………………
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
Желая да ми бъде предоставен 1 бр. контейнер за биоразградими отпадъци (компостер), който
ще ползвам за домашно компостиране в собствения си имот на адрес:
…………………………………………………………………………………………………………...
Описание и площ на имота:………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………...
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ПРИЛОЖЕНИЕ: Копие на документ за собственост и др.
С уважение:……………………………………..
Дата ……………………………………
с……………………………………….

----------------------------------------------- www.eeagrants.bg ---------------------------------------------------Този документ е създаден в рамките на проект № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми
за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични
промени“, чрез ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Смолян, бенефициент по проекта и община Баните, партньор по проекта и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния
Операторп и/или Офиса на Финансовия механизъм.“
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ПРОГРАМА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ
ЕNVIRONMENT PROTECTION AND CLIMATE CHANGE PROGRAMME

На 19.08.2022г. община Баните, област Смолян организира информационни и
комуникационни събития по изпълнение на Дейност 2: Организация, логистично осигуряване,
провеждане и отчитане на осем броя информационни кампании за популяризиране на схема за
разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки в община Баните – село Баните,
село Оряховец, село Гълъбово и село Давидково, Компонент 2.1 – организация, логистично
осигуряване, провеждане и отчитане на четири броя еднодневна информационна кампания
през първата година от изпълнението на проекта № BGENVIRONMENT-3.002-0004
„Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на
територията на Община Смолян и Община Баните“, по процедура BGENVIRONMENT-3.002,
Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по Резултат 3 „Подобрено
управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на
околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.”
Събитието ще се проведе от 10.00 часа на площад „6- ти май“ в централна част на
с.Баните и включват следните мероприятия:
19.08.2022г. (петък), 10,00 часа
10,00-10,30 часа
Регистрация на участниците.
10,30 – 10,45 часа Приветствие на Кмета на Община Баните, Павлин Белчев
10,45 -13,00 часа Ползи от разделно събиране и рециклиране на опаковки
презентация и демонстрация на място.
13,00- 14,00 часа – Дискусия и въпроси
14,00 – 14,30 часа Закриване на събитието.
14,30 – 15,30 часа Кафе-пауза.
Очакваме Ви!

----------------------------------------------- www.eeagrants.bg ---------------------------------------------------Този документ е създаден в рамките на проект № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за
разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“, който
се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“,
чрез ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Смолян, бенефициент по проекта и община Баните, партньор по проекта и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния
Операторп и/или Офиса на Финансовия механизъм.“
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На 16.09.2022г. община Баните, област Смолян организира информационни и комуникационни
събития по изпълнение на Дейност 2: Организация, логистично осигуряване, провеждане и
отчитане на осем броя информационни кампании за популяризиране на схема за разделно
събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки в община Баните – село Баните, село
Оряховец, село Гълъбово и село Давидково, Компонент 2.1 – организация, логистично
осигуряване, провеждане и отчитане на четири броя еднодневна информационна кампания през
първата година от изпълнението на проекта № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на
общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община
Смолян и Община Баните“, по процедура BGENVIRONMENT-3.002, Открита покана №2
„Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по Резултат 3 „Подобрено управление на
ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и
климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014 – 2021 г.”
Събитието ще се проведе от 10.00 часа в централна част на с.Давидково и включва следните
мероприятия:
16.09.2022г. (петък), 10,00 часа
10,00-10,30 часа
Регистрация на участниците.
10,30 – 10,45 часа Приветствие на Кмета на село Давидково.
10,45 -13,00 часа
Ползи от разделно събиране и рециклиране на опаковки презентация и
демонстрация на място.
13,00- 14,00 часа – Дискусия и въпроси.
14,00 – 14,30 часа Закриване на събитието.
14,30 – 15,30 часа Кафе-пауза.
Очакваме Ви!

----------------------------------------------- www.eeagrants.bg ---------------------------------------------------Този документ е създаден в рамките на проект № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми
за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични
промени“, чрез ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Смолян, бенефициент по проекта и община Баните, партньор по проекта и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния
Операторп и/или Офиса на Финансовия механизъм.“
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На 19.09.2022г. община Баните, област Смолян организира информационни и комуникационни
събития по изпълнение на Дейност 2: Организация, логистично осигуряване, провеждане и
отчитане на осем броя информационни кампании за популяризиране на схема за разделно
събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки в община Баните – село Баните, село
Оряховец, село Гълъбово и село Давидково, Компонент 2.1 – организация, логистично
осигуряване, провеждане и отчитане на четири броя еднодневна информационна кампания през
първата година от изпълнението на проекта № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на
общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община
Смолян и Община Баните“, по процедура BGENVIRONMENT-3.002, Открита покана №2
„Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по Резултат 3 „Подобрено управление на
ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и
климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014 – 2021 г.”
Събитието ще се проведе от 10.00 часа в централна част на с.Оряховец и включва следните
мероприятия:
19.09.2022г. (понеделник), 10,00 часа
10,00-10,30 часа
Регистрация на участниците.
10,30 – 10,45 часа Приветствие на Кмета на село Оряховец.
10,45 -13,00 часа
Ползи от разделно събиране и рециклиране на опаковки презентация и
демонстрация на място.
13,00- 14,00 часа – Дискусия и въпроси.
14,00 – 14,30 часа Закриване на събитието.
14,30 – 15,30 часа Кафе-пауза.
Очакваме Ви!

----------------------------------------------- www.eeagrants.bg ---------------------------------------------------Този документ е създаден в рамките на проект № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми
за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични
промени“, чрез ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Смолян, бенефициент по проекта и община Баните, партньор по проекта и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния
Операторп и/или Офиса на Финансовия механизъм.“
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На 20.09.2022г. община Баните, област Смолян организира информационни и комуникационни
събития по изпълнение на Дейност 2: Организация, логистично осигуряване, провеждане и
отчитане на осем броя информационни кампании за популяризиране на схема за разделно
събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки в община Баните – село Баните, село
Оряховец, село Гълъбово и село Давидково, Компонент 2.1 – организация, логистично
осигуряване, провеждане и отчитане на четири броя еднодневна информационна кампания през
първата година от изпълнението на проекта № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на
общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община
Смолян и Община Баните“, по процедура BGENVIRONMENT-3.002, Открита покана №2
„Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по Резултат 3 „Подобрено управление на
ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и
климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014 – 2021 г.”
Събитието ще се проведе от 10.00 часа в централна част на с.Гълъбово и включва следните
мероприятия:
20.09.2022г. (вторник), 10,00 часа
10,00-10,30 часа
Регистрация на участниците.
10,30 – 10,45 часа Приветствие на Кмета на село Гълъбово.
10,45 -13,00 часа
Ползи от разделно събиране и рециклиране на опаковки презентация и
демонстрация на място.
13,00- 14,00 часа – Дискусия и въпроси.
14,00 – 14,30 часа Закриване на събитието.
14,30 – 15,30 часа Кафе-пауза.
Очакваме Ви!

----------------------------------------------- www.eeagrants.bg ---------------------------------------------------Този документ е създаден в рамките на проект № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми
за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични
промени“, чрез ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Смолян, бенефициент по проекта и община Баните, партньор по проекта и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния
Операторп и/или Офиса на Финансовия механизъм.“
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СПИСЪК
На получателите на компостери
по Договор за безвъзмездна финансова помощ
BGENVIRONMENT-3.002-0004-C01(Д-33-46)/28.09.2021г.
за
изпълнение
на
проект
№BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и
рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“, по процедура
BGENVIRONMENT-3.002, Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по
Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на
Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г."
№
по
ред

Вх.№ от деловодната Трите имена на получателя
система

Населено място

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Д-3850/12.08.2022г.
Д-3918/16.08.2022г.
Д-3925/16.08.2022г.
Д-3971/18.08.2022г.
Д-3970/18.08.2022г.
Д-3985/18.08.2022г.
Д-3987/18.08.2022г.
Д-4034/22.08.2022г.
Д-4317/07.09.2022г.
Д-4318/07.09.2022г.
Д-4321/07й.09.2022г.
Д-4406/12.09.2022г.
Д-4410/12.09.2022г.
Д-4422/13.09.2022г.
Д-4423/13.09.2022г.

С. Глогино
С. Оряховец
С.Босилково
С.Баните
С.Баните
С.Оряховец
С.Баните
С.Оряховец
С.Баните
С.Баните
С.Баните
С.Баните
С.Баните
С.Баните
С.Баните

Галина Жукова
Красимира Белчева
Надка Гаджева
Асен Братанов
Събка Хъшинова
Яна Асенова
Биляна Кючукова
Владимир Деянов
Венета Козарева
Бойка Козарева
Лидия Ирикова
София Илиева
Росен Башев
Филип Безергянов
Виктор Димитров

Получен
на
…………
………

Подпис

Комисия, съгласно Заповед №РД-254/14.09.2022г. на Кмета на община Баните
Председател: ……………………. (С. Димитрова)
И Членове: ……………………… (С. Илиева)
……………………… (Л.Янева)
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за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични
промени“, чрез ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Смолян, бенефициент по проекта и община Баните, партньор по проекта и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния
Операторп и/или Офиса на Финансовия механизъм.“

ПРОГРАМА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ
ЕNVIRONMENT PROTECTION AND CLIMATE CHANGE PROGRAMME

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на проект № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на
общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община
Смолян и Община Баните“, по процедура BGENVIRONMENT-3.002, Открита покана №2
„Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по Резултат 3 „Подобрено управление на
ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и
климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014 – 2021 г.” Ви уведомяваме, че :
До изчерпване на компостерите, закупени по проекта всеки жител на община Баните
може да подаде заявление за получаване на компостер в деловодството на Общинска
администрация - Баните. Формулярът може да бъде получен на гише и/или изтетеглен от сайта
на община Баните www.banite.egov.bg.
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ПРОГРАМА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ
ЕNVIRONMENT PROTECTION AND CLIMATE CHANGE PROGRAMME

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА БАНИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОМПОСТЕР
От………………………………………………………………………………………………………..
Живущ ………………………………………………………………………………………………….
Телефон…………………………………………e-mail:………………………………………………
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
Желая да ми бъде предоставен 1 бр. контейнер за биоразградими отпадъци (компостер), който
ще ползвам за домашно компостиране в собствения си имот на адрес:
…………………………………………………………………………………………………………...
Описание и площ на имота:………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………...
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ПРИЛОЖЕНИЕ: Копие на документ за собственост и др.
С уважение:……………………………………..
Дата ……………………………………
с……………………………………….
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