
 ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 

тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 
e-mail: obs_krichim@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 280 

Протокол № 32 от 15.03.2018 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно 
Актуализиране на „Програма за управление на отпадъците 2015 - 2020 г. на Община 
Кричим”  
 Вносител:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Докладва:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Становища: ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по бюджет, 
финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; ПК по устройство на 
територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, 
общинска собственост и комунална дейност и  ПК по социални дейности, образование, 
култура към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 3, т. 2 и ал. 8 от 
ЗУО, Общински съвет при община Кричим,  

Р Е Ш И: 
Приема Актуализирана „Програма за управление на отпадъците 2015-2020 

г. на Община Кричим”.

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 
от ЗМСМА, чл. 52, ал. 3, т. 2 и ал. 8 от ЗУО, и като взе предвид фактическите 
основания в Предложение с вх. № РД-01-08-75/09.03.2018 год. от Кмета на община 
Кричим, и положителните становища на постоянните комисии към ОбС – Кричим: 
ПКМСОРЗ, ПКБФЕППМР, ПКУТИБСЕПОСКД и ПКСДОК, , както и необходимостта 
от актуализиране на стратегическия документ съобразно възникналите нови 
обстоятелства и създаване на предпоставки за кандидатстване с проектно предложение 
по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, по приоритетна Ос 2 
„Отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 13 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” –  13; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
  /Кр. Манолова/ 

Председател на ОбС:……………. 
                             / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 


