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4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 
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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 281 

Протокол № 32 от 15.03.2018 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно 
Изменение и допълнение на т. 2 от Решение № 231, взето с Протокол № 26 от 
07.11.2017г. на Общински съвет Кричим относно: дадено съгласие за участие в ново 
Регионално сдружение за управление на отпадъците и създаване на Регионална система 
за управление на отпадъците за общините Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски, 
Съединение, Кричим, Перущица, Раковски и Брезово. 
 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. 17, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с Насоките за 
кандидатстване по процедура BG16М1ОР002-2.005 „Проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими 
отпадъци”, приоритетна Ос 2 „Отпадъци” по Оперативна програма „Околна 
среда 2014-2020 г.”, одобрени със Заповед № РД-ОП-82 от 05.09.2017г. на 
Ръководителя на УО на ОПОС 2014 – 2020г. и указанията, дадени от Експертната 
работна група, която извършва оценка на допустимост на проектите, като взе 
предвид фактическите и правни основания в Предложение с вх. № РД-01-08-
76/09.03.2018 год. на Кмета на община Кричим, Общински съвет при община 
Кричим 

РЕШИ: 

I. Изменя и допълва свое Решение № 231, взето с Протокол № 26 от 
07.11.2017г., в частта му по т. 2, както следва: 

 „т. 2. Дава съгласие за участие на община Кричим в Регионално сдружение 
за управление на отпадъците и създаване на  Регионална система за управление на 
отпадъците за общините: Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски, Съединение, 
Кричим, Перущица, Раковски и Брезово, състояща се от: 

- Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица и  
- Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по 

закрит способ в с. Шишманци, 
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Като община Кричим ще продължи да депонира своя отпадък на 
Регионалното депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица до 
изчерпване капацитета на депото или изтичане срока на Комплексното 
разрешително за депото. 

След преустановяване дейността на Регионално депо за неопасни отпадъци 
в землището на с. Цалапица, община Кричим ще продължи да депонира 
остатъчната фракция от изградената компостираща инсталация на Депо за 
неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ в с. 
Шишманци.“  

II. В останалата си част Решение № 231, взето с Протокол № 26 от 
07.11.2017г. на Общински съвет Кричим остава непроменено. 

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и с оглед защита на обществения интерес, 
и спазване на срока по процедура BG16M10P002-2.005, приоритетна ос 2 
„Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, Общински 
съвет при община Кричим допуска предварително изпълнение на настоящото 
решение. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания, на 
основание чл. 17, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Насоките за 
кандидатстване по процедура BG16М1ОР002-2.005 „Проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци”, 
приоритетна Ос 2 „Отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, 
одобрени със Заповед № РД-ОП-82 от 05.09.2017г. на Ръководителя на УО на ОПОС 
2014 – 2020г. и указанията, дадени от Експертната работна група, която извършва 
оценка на допустимост на проектите, като взе предвид фактическите и правни 
основания в Предложение с вх. № РД-01-08-76/09.03.2018 год. на Кмета на община 
Кричим, и като взе предвид фактическите основания в Предложение с вх. № РД-01-08-
7609.03.2018 год. от Кмета на община Кричим, и положителните становища на 
постоянните комисии към ОбС – Кричим: ПКМСОРЗ, ПКБФЕППМР, 
ПКУТИБСЕПОСКД и ПКСДОК. 

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 


