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INVITATION 

 
Municipality of Blagoevgrad 

in the framework of the project 

“Green” employment in the management of biowastes”,  

with the acronym „Green Crew“, 

Subsidy Contract № B2.9c.11/06.10.2017, 

funded by the Cooperation Programme „Greece – Bulgaria 2014-2020“ 

has the pleasure to invite you 

at the final conference 

on October 2, 2020, in the Monte Cristo Hotel, conference hall. 



 

                               

  

 

 

 

  
  

Проект „Зелена заетост при управлението на биоразградими отпадъци“ (Green_Crew), по Приоритетна ос 4: „Социално 
включване в трансграничната зона”, Тематична цел 09: Насърчаване на социалното включване, борбата с бедността и 

всякакъв вид дискриминация, Инвестиционен приоритет 9c: Осигуряване на подкрепа за социални предприятия, 
Специфична цел 9: Разширяване на социалното предприемачество в трансграничната зона, по Програма за трансгранично 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България” 2014-2020 г. 
 

 AGENDA 

FOR CONDUCTING A FINAL PRESS CONFERENCE ON A PROJECT 

“GREEN” EMPLOYMENT IN THE MANAGEMENT OF BIOWASTES”, 
WITH THE ACRONYM “GREEN_CREW”  

 

02 OCTOBER 2020 Г.,  BLAGOEVGRAD,  

HOTEL “MONTE KRISTO” 

 

10:00 – 10:30 REGISTRATION OF PARTICIPANTS 

10:30 – 11:00 PRESENTATION OF THE FINAL RESULTS OF THE PROJECT 

IMPLEMENTATION 

11:00 – 12:00 PRESENTATION OF EUROPEAN, NATIONAL AND LOCAL 

LEGISLATION IN THE FIELD OF BIODEGRADABLE WASTE. 

GOOD PRACTICES. 

ANI VASILEVA - EXPERT IN WASTE MANAGEMENT AND 

ENVIRONMENTAL PROTECTION. 

12:30 –  LUNCH ON THE TERRACE OF THE HOTEL 
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The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds ofthe countries participating in the Inteneg

V-A "Greece-Bulgar.ia 2014-2020'- Cooperation Programme.



rrrLstlrry E EIIF
IIr

--

)rr$
CrewGreece-Bulgaria

IPOIPAMA
3A TIPOBEXAAHE IIA 3AICTIIOqIITEJIHA TIPECKOH@EPEHIII,Ifl IIO TIPOEKT

,,3EJIEHA 3AETOCT rIPpI yTIPABJIEHrIETO HA EI,IOPA3TPMVLMTI OTTIAIbIIU*

(GREEN_CREW)

02 OKTOMB,PVI 2020 r., rP. EJIATOEBTPM,

xoTEJI 
''MOHTE 

KPpICTO*, yJI.,,CBETA IOPA" .Ilbl

10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 12:00

PEI}ICTPIPAHE HA )TqACTHIIIIITE

TIrEACTABflHE nl xrnrftu,rrn rE3yJITATII or
IBIIbNHEIII{ETO HA TIPOEKTA

TIrEACTABflHE HA nnponglzcmo, HArI[IoHAnHo
MECTHO 3AKOHOAATEJICTBO B COEPATA
BrroPA3rPMVrMVr OTIIAIbrIU. AOEPLT frpAKTlrKlr.

AHTI BACIIJIEBA - EKCTIEPT TIO YTIPABJIEHI{E
oTrrAIbrIvtTE vt 3ArrIrrTA rrA oKoJrrrATA CPEAA.

OBSI HA TEPACATA HA XOTEJIA

vt

HA

HA

12:30 -

ARiSTOTLE
UNIVERSITY
OF THESSALONIKI

,,/*,.e )7 
V 

/L'-:

flpoerr,,3e,reua 3aerocr rrplr ynpaBJreHHero ua 6uoparrpaalMn ornaaruu" (Green_Crewt, no flpnopurerna oc 4: ,,Couna.'rno
BrclrocBaHe B TpaHcrpaHHqHara loua", Teuar[qHa ueJ-r 09: HacrpvaeaHe Ha coutra,'rHoro BK,'IorrBaHe,6op6ara c 6e.qnocrra u

BccKarfl,B BH.r AtrcKpHunHauun, I,Ineecrn11HoHeH npHopurer 9c: OcurypneaHe Ha noAKpena 3a couila,rutr npe,qflprrqrllq,

CneuuQuuna ue,r 9: Pa:urpnBaHe Ha coufia,rHoro npeanprreMaqecrBo B rpaucrpaHilqHara 3oHa, rlo flporpaua 3a rpaHcrpaHtrcHo

c'r,rpy.rrHrqecrBo I,IHTEPPEI- V-A "fr,puua-Er,"rrapuR" 201 {2020 r.

ffi

















GREEN CREW
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 

02.10.2020 г.

The project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries 

participating in the Interreg V-A “Greece – Bulgaria 2014 -2020” Cooperation Programme

Наименование на проект: „Зелена заетост при управлението

на биоразградими отпадъци”, Green_Crew

Проектен партньор 4: Община Благоевград



GREEN CREW
Проектни партньори:

Водещ партньор: Община Серес, Република Гърция

Проектни партньори: Солунски университет „Аристотел“ 
(Химически факултет), Република Гърция;

Община Нестос, Република Гърция;

Община Благоевград, Република България

The project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries 

participating in the Interreg V-A “Greece – Bulgaria 2014 -2020” Cooperation Programme



GREEN CREW
Разпределение на проектния бюджет:

Община Серес, Република Гърция – 129 628.30 €

Солунски университет „Аристотел“ (Химически факултет), 
Република Гърция – 138 791.00 €

Община Нестос, Република Гърция – 144 623.00 €

Община Благоевград, Република България – 129 424.40 €

The project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries 

participating in the Interreg V-A “Greece – Bulgaria 2014 -2020” Cooperation Programme



GREEN CREW
Основен приоритет на проекта е подкрепата и развитието на социалното и кооперативното

предприемачество в един по-разширен регион, обхващащ България и Гърция, чрез

създаване на предпоставки за насърчаване и прилагане на алтернативни видове

предприемачество в едно с местния растеж. „Еко-иновацията“, като добавена стойност,

може да бъде мотив за по-нататъшното развитие на социалното предприемачество,

защото „екологичните иновации“ водят до намаляване на разходите, допринасят за

използването на нови възможности за развитие и се фокусират върху качеството, така че

да се възприемат като най-правилния избор за хората. Проектът е връзка между

социалното предприемачество и „екологичните иновации“. Дейностите, заложени по

проекта, са свързани с представяне и популяризиране на алтернативни начини за

компостиране на биоразградими отпадъци, обмяна на опит и споделяне на добри практики

в областта на компостирането на „зелени отпадъци“, които ще могат да се приложат на

практика.

The project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries 

participating in the Interreg V-A “Greece – Bulgaria 2014 -2020” Cooperation Programme



УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД (ПП4) 
В ПРОЕКТ GREEN_CREW

The project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries 

participating in the Interreg V-A “Greece – Bulgaria 2014 -2020” Cooperation Programme

Продължителност: 36 месеца (06.10.2017 – 05.10.2020)

Представяне на дейностите изпълнени по отделни работни пакети:

•



РП 1 „Управление и координация на проекти“
1. Участие в стартова среща в Община Серес – 03.12.2017 – 04.12.2017;

The project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries 

participating in the Interreg V-A “Greece – Bulgaria 2014 -2020” Cooperation Programme



РП 1 „Управление и координация на проекти“
1. Организиране на среща на проектните партньори. Събитието се

състоя в Благоевград на 16.10.2018 г.

The project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries 

participating in the Interreg V-A “Greece – Bulgaria 2014 -2020” Cooperation Programme



РП 1 „Управление и координация на проекти“
1. Участие в среща на партньорите по проекта в Община Нестос.

Срещата беше проведена 06.02.2020 – 07.02.2020.

The project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries 

participating in the Interreg V-A “Greece – Bulgaria 2014 -2020” Cooperation Programme



РП 2 „ Комуникация и разпространение“
1. Организиране на една конференция за популяризиране на

резултатите от проекта за 30 участника - 02.10.2020.

2. Разработване на 3 банера, 50 плаката, 200 брошури, 200 папки, 6

публикации.

The project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries 

participating in the Interreg V-A “Greece – Bulgaria 2014 -2020” Cooperation Programme

•



РП 3 „ Проучване на социалния принос на 
биологичните отпадъци“

The project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries 

participating in the Interreg V-A “Greece – Bulgaria 2014 -2020” Cooperation Programme

•
1. Организиране на „бяла“ съвместна обучителна седмица“ за 60 участници, вкл. 

представители от проектните партньори от Република Гърция; Събитието се проведе в 
периода 22.10.2018 до 26.10.2020. На всички участници бяха раздадени: еко тефтер с 
химикал, индекси и лепещи листчета; памучна чаничка; градинарски комплект, 
включващ инструменти от 4 части; компостер и дъждобран.                                                                                                        
Темите, които се разгледаха по време на обучението бяха:                                          
1. «Разбиране на европейско, национално и местно законодателство в контекста на 
поставените цели за ограничаване на количеството биоразградими отпадъци, 
предназначени за депониране»;                                                                                    
2. «Предприятия за социална кооперация в Гърция»;                                                    
3. «Добри практики в социалното кооперативно предприемачество в Гърция»; 



РП 3 „ Проучване на социалния принос на 
биологичните отпадъци“

The project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries 

participating in the Interreg V-A “Greece – Bulgaria 2014 -2020” Cooperation Programme

•4. «Практики за управление на отпадъците в района на Благоевград. Морфология и 
количества биоразградими отпадъци в основните потоци битови отпадъци»; 
5. «Процеси на управление на отпадъците в Гърция»;                                                          
6. «Най-добрите практики за управление на отпадъците в Гърция»;                                         
7. «Разбиране на работата на инсталацията на депо в гр. Разлог».                                     
По програма на събитието, бе извършено посещение на Регионалното депо за отпадъци в 
гр. Разлог с цел разясняване нагледно техниките за компостиране и представяне на 
готовия компост.



The project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries 

participating in the Interreg V-A “Greece – Bulgaria 2014 -2020” Cooperation Programme

•



РП 3 „ Проучване на социалния принос на 
биологичните отпадъци“

The project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries 

participating in the Interreg V-A “Greece – Bulgaria 2014 -2020” Cooperation Programme

•
2. Доставка на оборудване - на цветно мултифункционално устройство, 
интерактивна дъска и настолен компютър.



РП 4 „ Рециклиране на органични отпадъци“

1. Изготвяне на доклад за оценка на ефективността от създаването на Социално кооперативно
предприятие в областта на употребата на „зелени отпадъци“.

Докладът цели да направи оценка в следните насоки:

• Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени
биоразградими отпадъци чрез създаване на условия за изграждане на
мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани
отпадъци, което да намали риска за населението и опазване на околната
среда.

The project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries 

participating in the Interreg V-A “Greece – Bulgaria 2014 -2020” Cooperation Programme



РП 4 „ Рециклиране на органични отпадъци“

• Създаване на условия за развитие на социални предприятия в община
Благоевград и припознаването им от местната общност като възможност за
решение на социални проблеми, създаване на устойчиви работни места,
улесняване на социалната и трудова интеграция, борба срещу бедността и
социалното изключване.
• Оптимизиране на системата за разделно събиране и депониране на
отпадъците на територията на община Благоевград.

The project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries 

participating in the Interreg V-A “Greece – Bulgaria 2014 -2020” Cooperation Programme



РП 4 „ Рециклиране на органични отпадъци“

• Ефективно и устойчиво управление на биоразградимите отпадъци чрез
стимулиране и въвеждане на домашно компостиране.
• Намаляване на количеството на образувани и депонирани биоразградими
отпадъци на територията на община Благоевград чрез предотвратяване
образуването им и насърчаване на повторното им използване.
• Насочване на социалното предприемачество на територията на община
Благоевград в областта на управлението на отпадъците.
• Повишаване осведомеността на обществеността относно рециклирането и
оползотворяването на биоразградими и зелени отпадъци.

The project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries 

participating in the Interreg V-A “Greece – Bulgaria 2014 -2020” Cooperation Programme



РП 5 „Оценка и разработване на рамка “

1. „Разработване на насоки за максимизиране на екологичните и социално-икономическите

ползи в резултат от създаването на мрежи за социалното предприемачество“ -

The project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries 

participating in the Interreg V-A “Greece – Bulgaria 2014 -2020” Cooperation Programme

•



РП 5 „Оценка и разработване на рамка “

2. „Разработване и разпространение на проучването на оценката на социалното въздействие“.
Проучване на оценка на въздействието от създаването на социално предприятие в областта на
управление на отпадъците на територията на община Благоевград цели да окаже положително
въздействие върху процеса на развитие на социалното предприемачество на местно ниво.
Оценката на въздействието включва описание и анализ на действащи европейски, национални,
регионални и местни документи в сферата на управлението на отпадъците, социалните услуги,
социалното предприемачество и оценката на социалното въздействие от дейността на
социалните предприятия.

The project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries 

participating in the Interreg V-A “Greece – Bulgaria 2014 -2020” Cooperation Programme

•



РП 5 „Оценка и разработване на рамка “

3. „Информиране и повишаване осведомеността на
обществеността относно концепцията за Социално
предприемачество и биоразградими опадъци“.
Събитието се проведе на 11.03.2020 – 13.03.2020.

The project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries 

participating in the Interreg V-A “Greece – Bulgaria 2014 -2020” Cooperation Programme

•



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

The project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries 

participating in the Interreg V-A “Greece – Bulgaria 2014 -2020” Cooperation Programme

Методи Димитров

Координатор на проект Green_Crew

Община Благоевград

mdimitrov@blgmun.com

+359 892 274 176

•










