
 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 
№ 305 

Протокол № 34 от 14.05.2018 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно
кандидатстване на Община Кричим по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG16М1ОР002-2.005 „Проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации за разделно събирани зелени и/или биоразградими 
отпадъци”, приоритетна Ос 2 „Отпадъци” по ОП „Околна среда 2014-2020 г.” с 
проектно предложение „Проектиране и изграждане на територията на община Кричим 
на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими 
отпадъци, генерирани от Община Кричим и община Перущица, включително 
осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно 
събиране на зелени и биоразградими отпадъци”. 
Вносител:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Докладва:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Становища: ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; 
ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на 
територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, 
общинска собственост и комунална дейност и  ПКСДОК към ОбС. 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 8, чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2, и чл. 
61, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, чл. 31, ал. 1 и ал. 4 от ЗУО, чл. 9 и 
чл. 10 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 
биоразградимите отпадъци, приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г., и след 
проведеното поименно гласуване,  Общински съвет при община Кричим: 

Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Кричим по процедура чрез 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16М1ОР002-2.005 
„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събирани 
зелени и/или биоразградими отпадъци”, приоритетна Ос 2 „Отпадъци” по 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, с общо проектно предложение 
„Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща 
инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, 
генерирани от община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на 
необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на 
зелени и биоразградими отпадъци” в  партньорство с община Перущица.  

2. Дава съгласие община Кричим да бъде определена като водеща община 
за проектно предложение „Проектиране и изграждане на територията на община 
Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци, генерирани от община Кричим и община Перущица, 
включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и 
техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци”, а община 
Перущица да бъде партньор. 
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3. Приема условията на Споразумение за партньорство между община 
Кричим и община Перущица, съгласно Приложение № 1, неразделна част от 
настоящото решение, уреждащо правата и задълженията на двете общини във 
връзка с кандидатстването с общо проектно предложение по процедура чрез 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16М1ОР002-2.005 
„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събирани 
зелени и/или биоразградими отпадъци”, приоритетна Ос 2 „Отпадъци” по 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. 

4. Упълномощава Кмета на община Кричим да подпише Споразумението за 
партньорство съгласно Приложение № 1 към настоящото решение. 

5. Дава съгласие процентното разпределение на собствеността на 
новоизградената инсталация между общините да стане на база тон депониран 
отпадък за 2017 година, както следва:  

 5.1. Община Кричим – 73 % 
 5.2. Община Перущица – 27 %     
6. Община Кричим се ангажира изградената със средствата по процедурата 

инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, да бъде общинска 
собственост, като собствеността на изградената инфраструктура /компостиращата 
инсталация/ ще бъде разпределена съгласно договорените дялове - съответно 73% 
за община Кричим и 27 % за община Перущица, които ще й бъдат прехвърлени в 
собственост преди въвеждането на  обекта в експлоатация. 

7. Необходимата съпътстваща инфраструктура към инсталацията, за която 
се предвижда съсобственост, остава собственост на общината, в чиито 
административни граници се намира инсталацията – община Кричим. 

8. Община Кричим се ангажира да не прехвърля на трети лица 
собствеността на изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. 
движимо и недвижимо имущество, и съпътстваща инфраструктура, най-малко в 
продължение на 5 години от окончателното плащане на средствата за проекта по 
ОПОС 2014-2020 г. 

9. Община Кричим се ангажира на новоизградената компостираща 
инсталация да се третират разделно събраните зелени и/или биоразградими 
отпадъци, генерирани само от двете общини – Кричим и Перущица. 

10. Община Кричим се ангажира да не се присъединява към друго РСУО за 
срока за изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след 
окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по 
процедура BG16М1ОР002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци”. 

11. Община Кричим се  ангажира да 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.“  

12. Дейностите по експлоатацията на изградената компостираща 
инсталация след приключване на проект „Проектиране и изграждане на 
територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно 
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Кричим и 
община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на 
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съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими 
отпадъци”, да се възложат съвместно от община Кричим и община Перущица, по 
реда на чл.8, ал.1 от Закона за обществените поръчки, чрез проведена прозрачна и 
недискриминационна процедура по реда на Закона за обществените поръчки или 
да се възложат на Дружество, учредено от община Кричим и община Перущица по 
реда на Търговския закон, със сто процента общинско участие в капитала, от 
който 73% за община Кричим и 27 % за община Перущица, съобразно 
изискванията на чл. 14, ал. 1 т. 7 от Закон за обществените поръчки. 

13. Поема ангажимент активите, изградени по проекта, да се експлоатират 
при спазване на законодателството за държавните помощи в областта на услугите 
от общ икономически интерес (УОИИ).  

14. Възлага на кмета на община Кричим да предприеме всички необходими 
правни и фактически действия за подготовка на проектно предложение 
„Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща 
инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, 
генерирани от община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на 
необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на 
зелени и биоразградими отпадъци” с партньор община Перущица, 
окомплектоване на документацията и кандидатстване за финансиране пред 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” в съответствие с изискванията 
на програмата. 

Приложение № 1: Споразумение за партньорство между община Кричим и община Перущица 
във връзка с кандидатстването с общо проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ BG16М1ОР002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци”, приоритетна Ос 2 „Отпадъци” 
по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания и 
проведеното поименно гласуване във връзка с изпълнението на изискванията на чл. 27, 
ал. 5 от ЗМСМА, на основание чл. 17, ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 8, чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2, 
и чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, чл. 31, ал. 1 и ал. 4 от ЗУО, чл. 9 и 
чл. 10 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 
биоразградимите отпадъци, приета с ПМС № 20 от 25.01.2017г., като взе предвид 
фактическите и правни основания в  Предложение с вх. № РД-01-08-138/08.05.2018 год. 
от Кмета на община Кричим, положителните становища на постоянните комисии към 
ОбС – Кричим: ПКМСОРЗ, ПКБФЕППМР, ПКУТИБСЕПОСКД и ПКСДОК и с цел 
създаване на предпоставки за реализиране на инвестиционно намерение чрез 
кандидатстване по процедура BG16М1ОР002-2.005 на ОПОС 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 


