ДОГОВОР № BG16M1OP002-2.009-0029-C01
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ПРОЕКТ НАСОЧЕН
КЪМ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА БИТОВИ
ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014-2020 Г.

ОБЩИНА БЕЛОВО ПРОВЕДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ПРОЕКТ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ПРОЕКТ НАСОЧЕН КЪМ
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА БЕЛОВО"
На 28 Април 2022 г. в заседателна зала на Общинска администрация – Белово се проведе
начална пресконференция за проект „Изпълнение на демонстрационен проект насочен към
предотвратяване образуването на битови отпадъци на територията на община Белово”,
финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP0022.009-0029-C01, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020
г.
На събитието присъстваха заинтересовани страни от обществеността, медиите и екипа за
управление на проекта. Костадин Костадинов – Ръководител на проект, представи целите,
дейностите, бюджета, целевите групи и очакваните резултати от изпълнението на проект.
Присъстващите бяха запознати с основната цел на проекта: изпълнение на демонстрационен
проект на територията на община Белово, включващ дейности по предотвратяване
образуването на битови отпадъци и разделно събиране на отпадъци, който да допринесе за
постигане на целите заложени в чл. 31, ал. 1 от ЗУО по отношение на битовите отпадъци.
В рамките на проекта е предвидено изпълнението на следните дейности:
Дейност 1: Подготвителни дейности, включващи извършване на проучване и изготвяне на
обосновка за прилагане на подходящи модели за разделно събиране и рециклиране на битовите
отпадъци;
Дейност 2: Изпълнение на демонстрационен проект за управление на битовите отпадъци на
територията на община Белово;
Дейност 3: Провеждане на кампания за популяризиране на резултатите от проекта;
Дейност 4: Организация и управление на проекта;
Общата стойност на проекта е в размер на 332 560,00 лева.
Продължителността на изпълнение на проекта е 18 месеца.

Този документ е създаден в изпълнение на АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0029-C01 „Изпълнение на демонстрационен проект насочен към
предотвратяване образуването на битови отпадъци на територията на община Белово финансиран по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на
Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Белово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

