
 ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 
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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 306 

Протокол № 34 от 14.05.2018 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно
даване на съгласие за осигуряване на финансови ресурси, необходими за реализирането 
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 който Община Кричим ще 
кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG16М1OР002-2.005 „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.”  
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  ПК по социални дейности, образование, 
култура към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и т. 23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 64, ал. 4 от 
Закона за управление на отпадъците и чл. 24, ал. 1, т. 4 от Наредба № 7 от 
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци и като взе 
пред вид фактическите и правни основания в Предложение с вх. № РД-01-08-
139/08.05.2018г. на Кмета на община Кричим и след проведеното поименно 
гласуване, Общински съвет при община Кричим: 

РЕШИ: 

1. Отменя свое Решение № 233, взето с протокол № 26 от 07.11.2017г.  
2.  Дава съгласие за ползване на част от натрупаните средства, 

представляващи отчисления за депониране на битови отпадъци на «Регионално 
депо за неопасни отпадъци, в землището на с. Цалапица», в общ размер на не 
повече от 227 030 лв. (Двеста двадесет и седем хиляди и тридесет лева), за 
осигуряване на собствения принос на община Кричим за съфинансиране на 
проектно предложение: „Проектиране и изграждане на територията на община 
Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или 
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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”, по процедура 
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16М1OР002-
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.”. 

3. Упълномощава Кмета на Община Кричим да предприеме всички 
необходими правни и фактически действия, по изготвяне на заявление по чл. 25, 
ал. 1 от   Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и 
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране 
на отпадъци, подаването му и използване на получените средства от отчисленията 
по чл. 64 от ЗУО като собствен принос за съфинансиране на инвестиционен проект 
по процедура BG16М1OР002-2.005, приоритетна ос 2 „Отпадъци” на ОПОС 2014 – 
2020 г. 

4. Дава съгласие недопустимите разходи по проекта, представляващи 
възстановим Данък върху добавена стойност, преди възстановяването му от НАП, 
да бъдат осигурени от бюджета на община Кричим. 

5. Отменя свое Решение № 234, взето с Протокол № 26 от 07.11.2017г., 
изменено и допълнено с Решение № 276, взето с протокол № 32 от 15.03.2018 г. на 
Общински съвет при община Кричим.  

6. Дава принципно съгласие за поемане на общински дълг чрез кредит от 
Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ“ ЕАД, за 
осигуряване на  финансовия ресурс необходим за покриване на първоначалните 
допустими разходи за реализацията 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 
съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими 
отпадъци”, преди  възстановяването му от ОПОС 2014-2020 г., в случай на 
финансиране на проекта от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”  

6.1. Максималният размер на общинския дълг по т. 6 от настоящото 
решение, ще се определи с отделно Решение на Общинския съвет към момента на 
възникване на необходимостта от поемане на дълг, по предложение на Кмета на 
общината за поемане на общински дълг с конкретни параметри и в съответствие с 
чл. 17 от Закона за общинския дълг. 

6.2. Упълномощава Кмета на община Кричим да отправи писмено искане 
до Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ“ ЕАД за 
изразяване на подкрепа за намеренията на община Кричим по т. 6 от настоящото 
решение. 

7. Възлага на Кмета на община Кричим да извърши всички необходими 
правни и фактически действия във връзка с изпълнението на настоящото 
решение.  

МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания и 
проведеното поименно гласуване в изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, на основание чл. 21, ал. 
1, т. 6, т. 10 и т. 23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 64, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците и чл. 
24, ал. 1, т. 4 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и 



3

определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци, като взе предвид фактическите и правни основания в  Предложение с вх. № 
РД-01-08-139/08.05.2018 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 на община Кричим за изграждане на компостираща 
инсталация в партньорство с община Перущица, което е от съществено значение за 
постигане изпълнението на целите заложени в Закона за управление на отпадъците. 

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 


