
 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 
№ 331 

Протокол № 38 от 04.09.2018 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно
Даване на съгласие за сключване на Допълнително споразумение към Споразумение за 
партньорство между Община Кричим и Община Перущица с предмет: „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“,
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“, с регистрационен номер №BG16M1OP002-2.005-0018.
Вносител:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Докладва: Атанас Калчев - Кмет на община Кричим. 
Становища: ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет при 
община Кричим, 

РЕШИ: 

1. Одобрява проект на Допълнително споразумение към Споразумение за 
партньорство между Община Кричим и Община Перущица, подписано на 28.05.2018г.,
с предмет „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 частта  на чл. 5, ал. 1, т. 5 от Споразумението, както 
следва:

БИЛО: „Чл. 5, ал. 1, т. 5. Да разработят съвместно стратегия за 
експлоатацията на изградените съоръжения, при спазване на законодателството за 
държавните помощи в областта на услугите от общ икономически интерес (УОИИ), 
която да осигури равноправно третиране и гарантиране интересите на общините-
Партньори."  
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СТАВА: „Чл. 5, ал. 1, т. 5. Да експлоатират активите, изградени по проекта, 
при спазване на законодателството за държавните помощи в областта на услугите 
от общ икономически интерес (УОИИ)."

2. Възлага на Кмета на община Кричим да подпише Допълнително споразумение 
към Споразумението за партньорство между общините Кричим и Перущица, със 
съдържанието, одобрено в т. 1 от настоящото решение. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, 
във връзка с чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, като взе предвид фактическите и правни основания в  Предложение с 
вх. № РД-01-08-216/04.09.2018 год. от Кмета на община Кричим, положителното 
становище на постоянната комисия към ОбС – Кричим: ПКМСОРЗ, и с цел създаване 
на предпоставки за отстраняване на забележка във връзка с оценка на проектно 
предложение по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, приоритетна ос 2 
„Отпадъци“, 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 регистрационен номер 
№BG16M1OP002-2.005-0018.

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 11 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” – 11; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
  /Кр. Манолова/ 

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

АХ/КМ 


