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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2019 г. 

Програмата е приета от Общински съвет при Община Кричим с Решение 
№ 219 взето с Протокол № 24 от 25.04.2014 г.  

Общинската програма за опазване на околната среда е разработена на основание 
чл. 79 от ЗООС като основен документ за осъществяване на политиката в тази област 
на местно ниво. 

Законът за опазване на околната среда има за цел да създаде базата, общите 
принципи и правила на едно съвременно законодателство за опазване и подобряване на 
качеството на отделните компоненти на околната среда и управлението и контрола по 
отношение на факторите, които я увреждат. В този смисъл той има значение на рамков, 
общ закон по отношение на останалите специални закони в областта на околната среда. 
Неговите критерии и изисквания следва да залегнат в секторните политики - 
транспорт, енергетика, строителство, селско стопанство, туризъм, промишленост, 
образование и други, и се осъществяват от компетентните органи на изпълнителната 
власт. Така ще бъде изпълнено изискването за прилагането интегриран подход в 
опазването на околната среда. 

Разпоредбата на чл. 65 от ЗООС предвижда 80% от санкциите за превишаване 
на допустимите норми на замърсяване на околната среда да постъпват на територията 
на общината по местонахождението на санкционирания обект. В общинските бюджети 
постъпват и всички приходи от санкции и глоби, наложени по екологичното 
законодателство, по които компетентен орган е кметът на общината. Тези приходи, 
както и приходите от глоби за нарушаване на наредби, приемани от общинските съвети 
могат да се изразходват само за екологични дейности по приоритети, определени в 
ОПООС. 

По своите цели, обхват и значение Общинската програма за опазване на 
околната среда има ролята на водещ документ в областта на опазването на 
околната среда на местно ниво. Нейното предназначение е да съдейства за 
реализиране на законовите изисквания и управленските задачи в областта на 
екологията. 

С оглед осигуряването на по-пълно и ефективно изпълнение на екологичните 
цели, при изготвянето и са отчетени основните приоритети в приетите национални 
стратегически документи. Това е направено с цел общинските власти по-успешно да 
ползват възможностите за финансиране на програмата чрез кандидатстване, както пред 
ПУДООС, така и по оперативните програми за финансиране от фондовете на 
Европейския съюз.   

Като основен документ, по силата на който се осъществява местното 
самоуправление в областта на опазване на околната среда, ОПООС е изготвена в 
съответствие с намеренията и приоритетите на органите на местното самоуправление и 
местната администрация, както и на представители на всички заинтересовани субекти: 
неправителствените организации, представители на бизнеса и др., като са проведени 



ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2019 Г.

2

редица срещи и обсъждания в хода на нейното приемане и резултатите от тях са 
отчетени при изработването и. Взети са предвид и предходни разработки на общински 
екологични, стопански, финансови, здравни, архитектурно-строителни и други 
проучвания. 

Програмата е разработена с активното участие на заинтересованите 
институции, организации и гражданите на общината. За създаването й е 
сформирана специална работна група, координирана от еколога на общината и с 
участието на представители на основните институции, отговорни за опазването на 
различните компоненти на околната среда или заинтересовани от изпълнението на 
проекти, засягащи околната среда – Общинска служба „Земеделие”, по-деленията на 
Държавната агенция по горите, РИОСВ - Пловдив, РИОКОЗ, Басейнова дирекция – 
Пловдив, неправителствени и образователни организации, предприемачи и др. 

Проведени са срещи на работната група. На тях са идентифицирани 
източниците за необходимата информация. Представена е и анализирана 
информацията за факторите, които оказват влияние върху съответните компоненти на 
околната среда. Анализирани са силните и слабите страни на самата община, както и 
възможностите и заплахите на външната среда. Чрез  анализ работната група определи 
целите, които стоят пред общината за периода до 2020 г. и създаде план за действие за 
постигането на тези цели. Генерирани са идеи за механизмите и индикаторите за 
мониторинг на нейното изпълнение. 

Годишния отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда е 
изготвен на основание чл. 79 (5) от Закона за опазване на околната среда. 

Визията за околната среда в община Кричим е: „Община Кричим – 
привлекателна за обитаване локация със запазена околна среда, с екологична 
култура на населението, осигуряваща щадящото ползване на природните ресурси 
и грижа за бъдещето.” 

На основата на тенденциите, очертани при анализа на средата и резултатите от 
SWOT анализа, са формулирани две генерални стратегически цели на общинската 
програма. Тези цели са резултат и на желаното състояние, което жителите на общината 
определят във визията за бъдещето. На основата на генералните стратегически цели са 
формулирани осем специфични стратегически цели (пет по цел 1 и три по цел 2), които 
са основата на плана за действие към програмата. 

Генерална стратегическа цел 1: Запазване състоянието на компонентите 
на околната среда в общината. 

Специфични стратегически цели към Генерална стратегическа цел 1: 
1. Постигане на по–ефективно управление на водните ресурси, чрез 

рехабилитация на съществуващата водопреносна и канализационна мрежа и 
изграждане на нова, с цел намаляване на загубите от вода, разумно ползване и 
опазване на водите. 

Изпълнение на План за действие: 
1.2.Доставка и монтаж на водопроводи – подмяна на съществуващи 
С Решение № 82, взето с Протокол № 7 от 14.06.2016 г. на Общински съвет при 

община Кричим е од об р ен ПУП - Парцеларен план /ПП/ на проектно трасе 
водопровод РЕ-100 RC ф 400 за обект: „Подмяна на съществуващия тласкателен 
водопровод от помпена станция „Кричим-Устина” до регулацията на гр. Кричим. 
Решението е изпратeно в „Държавен вестник”, като същото e обнародвано на 
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01.07.2016 г. изготвен бе инвестиционен технически проект като част „Технологична” 
към същия е разработена от проектантския екип на „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, а на 
03.08.2016 г. между община Кричим и „Водоканалпроект Пловдив” ООД е сключен 
Договор № РД 16-00-188 с предмет изпълнение на проектни разработки за 
допълнителни части към технически проект за обект „Подмяна на съществуващия 
тласкателен водопровод от помпена станция „Кричим-Устина” до регулацията на гр. 
Кричим. За изработения проект е издадено Разрешение за строеж № 9/26.09.2016 
година от Главния архитект на община Кричим.  

С Решение за откриване на процедура № РД-02-09-23 от 23.01.2017 г. и 
Обявление изх. № ОП-01-01-3 от 23.01.2017 г. публикувана в Регистъра за обществени 
поръчки (РОП) под №  00332-2017-0001 и на Профила на купувача, с адрес: 
http://www.profilnakupuvacha.com/1647,11625 за възлагане на обществена поръчка за 
избор на изпълнител чрез публично състезание с предмет: „Извършване на 
строително монтажни работи по подмяна на съществуващия тласкателен 
водопровод от Помпена станция „Кричим – Устина” до регулацията на град 
Кричим”.

Същата е прекратена с Решение № РД-02-09-56 от 07.02.2017 г. за прекратяване 
на процедурата поради невъзможността да се осигури финансиране за изпълнението на 
поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди. 

С Решение за откриване на процедура № РД-02-09-340 от 14.09.2017 г. и 
Обявление изх. № ОП-01-01-10 от 14.09.2017 г. е публикувана в РОП под №  00332-
2017-0006 и на Профила на купувача, с адрес: 
http://www.profilnakupuvacha.com/1647,11625 за възлагане на обществена поръчка за 
избор на изпълнител чрез публично състезание с предмет: „Извършване на 
строително монтажни работи по подмяна на съществуващия тласкателен 
водопровод от Помпена станция „Кричим – Устина” до регулацията на град 
Кричим”. 

С Решение № РД-02-09-23/08.01.2018 г. на Кмета на община Кричим е 
определен изпълнител на обществената поръчка, което е изпратено на участниците. 
Същото е публикувано на профила на купувача на 09.01.2018 г.  

На 11.07.2018 г. е подписан договор с определения за изпълнител ДЗЗД „В 
СТРОЙ” на основание потвърденото Решение № РД-02-09-23 от 08.01.2018 година на 
Кмета на община Кричим с Решение № 7992 от 13.06.2018 г. на ВАС, IV-то отделение, 
постановено по адм. дело № 4526/2018 г. по описа на ВАС с предмет: „Извършване на 
строително монтажни работи по подмяна на съществуващия тласкателен 
водопровод от Помпена станция „Кричим – Устина“ до регулацията на град 
Кричим“. Общата стойност на всички заложени за изпълнение СМР, възлизат на 
552 921.72 лв. без ДДС, от които 502 656.11 лв. – цена на изпълнение на предвидените 
в техническия проект дейности и 50 265.61 лв. стойност на непредвидени разходи в 
размер на 10 % от стойността на разходите за изпълнение  на дейностите по 
техническия проект. Общата сума за извършване на работата за гореописания обект е в 
размер на 663 506.06 лв. с ДДС, която е реално дължимата се сума по Договор № РД-
02-21-159/11.07.2018 г. за възлагане на обществената поръчка.  

Тъй като обекта, предмет на Договора, е включен в Годишната инвестиционна 
програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, за 
осигуряване на целево отпуснати средства за реализиране на Инвестиционен 
технически проект за обект: „Подмяна на съществуващия тласкателен водопровод 
от Помпена станция „Кричим – Устина“ до регулацията на град Кричим“,
предвид което изпълнението на договора и започването на строителството е обвързано 
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с получаването на целевите средства от републиканския бюджет, което е включено 
като задължително условие в договора с наше писмо вх. № 08-00-626/24.08.2018 г., 
приложено предоставихме  в МРРБ Договор № РД-02-21-159/11.07.2018 г. за възлагане 
на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строителство, свързано с една от 
дейностите  по приложение № 1” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗОП, за 
обект: „Подмяна на съществуващия тласкателен водопровод от Помпена станция 
„Кричим-Устина” до регулацията на град Кричим”, сключен между Община Кричим 
като възложител и ДЗЗД „В СТРОЙ” като изпълнител. 

На основание чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси и като е взето 
предвид горе цитираното писмо е сключено Споразумение № РД-02-39-47 от 
14.09.2018 г. между МРРБ и Община Кричим за предоставяне на целеви средства за 
капиталови разходи от бюджета на МРРБ за 2018 г. в размер на 500 000 лв., с което е 
налице разлика от 52 921.72 лв. без ДДС, между постигната по време на обществената 
поръчка и договорена с изпълнителя цена за реализацията на инвестиционния 
технически проект и предоставената от Министерството целева финансова помощ.  

В изпълнение на чл. 3, ал.1 от Споразумение № РД-02-39-47 от 14.09.2018 г., с 
писмо наш изх. № РД-02-15-118#3/28.11.2018 г. приложено предоставихме на МРРБ: 

1. Заверено копие на Договор № РД-02-21-230 от 14.11.2018 г., сключен между 
Община Кричим като възложител и „Институт за управление на програми и проекти” 
ООД като изпълнител, с предмет: упражняване на  строителен надзор по време на 
СМР, при изпълнение на обект: „Подмяна на съществуващия тласкателен водопровод 
от Помпена станция „Кричим-Устина” до регулацията на град Кричим”. Сумата по 
същия е в размер на 7 590 лв. без ДДС, която сума съставлява 9 180 лв. с ДДС.  

2. Заверено копие на Договор № РД-02-21-231 от 15.11.2018 г., сключен между 
Община Кричим като възложител и „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, като изпълнител, с 
предмет: упражняване на  авторски надзор по време на СМР, при изпълнение на обект: 
„Подмяна на съществуващия тласкателен водопровод от Помпена станция „Кричим-
Устина” до регулацията на град Кричим”. 

С представянето на гореописаните два договора и предходно  представеният 
Договор № РД-02-21-159/11.07.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите  по приложение № 1” по 
смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗОП, за обект: „Подмяна на съществуващия 
тласкателен водопровод от Помпена станция „Кричим-Устина” до регулацията на град 
Кричим”, община Кричим е изпълнила задължението си по смисъла на чл. 3, ал. 1 от 
Споразумение № РД-02-39-47 от 14.09.2018 г. 

С цел започване реализацията на проекта, от страна на община Кричим е 
изпратено възлагателно писмо № РД-02-27-542#1/14.12.2018 г. до ДЗЗД „В СТРОЙ”, 
изпълнител по Договор  № РД-02-21-159/11.07.2018 г. с което го информирахме, че 
считано от 19.12.2018 г. официално стартира изпълнението на задълженията на 
дружеството по Договора и в тази връзка е необходимо да създаде необходимата 
организация за започване на СМР и подписване на протокол образец 2а за откриване 
на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж в срок до 
19.12.2018 г. 

Във връзка с изпратеното възлагателно писмо до изпълнителя, са изпратени  
писма и да дружествата упражняващи строителен и авторски надзор. С писмо наш 
изх.№ РД-02-27-542/14.12.2018 г. до „Институт за управление на програми и проекти” 
ООД, последното е информирано, че от получаване на писмото стартират 
задълженията на „Институт за управление на програми и проекти” ООД по Договор № 
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РД-02-21-230/14.11.2018 г. за обект: „Подмяна на съществуващия тласкателен 
водопровод от Помпена станция „Кричим-Устина” до регулацията на град Кричим”. 

На следващо място с писмо изх. № РД-02-27-542#2/14.12.2018 г. на община 
Кричим до  „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, последното е информирано, че от 
получаване на писмото стартират задълженията на „ВиК” ЕООД по Договор № РД-02-
21-231/15.11.2018 г. за упражняване на авторски надзор за обект: „Подмяна на 
съществуващия тласкателен водопровод от Помпена станция „Кричим-Устина” до 
регулацията на град Кричим”. 

Във връзка с горното на 19.12.2018 г. представители на възложителя, строителя, 
надзора, технически правоспособно лице по част „Геодезия” към лицето упражняващо 
строителния надзор и служител по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ са подписали Протокол за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж 
(Образец № 2а) за строеж: „Подмяна на съществуващия тласкателен водопровод от 
Помпена станция „Кричим-Устина” до регулацията на град Кричим”. 

По повод откриването на строителната площадка и определяне на строителната 
линия, община Кричим на основание  сключения Договор № РД-02-21-159/11.07.2018 
г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строителство, 
свързано с една от дейностите  по приложение № 1” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, 
буква „а” от ЗОП, за обект: „Подмяна на съществуващия тласкателен водопровод от 
Помпена станция „Кричим-Устина” до регулацията на град Кричим” е извършила  
авансово плащане на сумата от  100 531.22 лв. без ДДС, която съставлява 120 637.46 
лв. с ДДС към изпълнителя ДЗЗД „В СТРОЙ”.  

След подписването на протокол образец 2а Общината е извършила авансово 
плащане и по Договор № РД-02-21-230 от 14.11.2018 г. Като на „Институт за 
управление на програми и проекти” ООД,  е извършено плащане  на сумата от 3 795 лв. 
без ДДС, която съставлява 4 554 лв. с ДДС.  

Във връзка с подписването на протокол образец 2а на 21.12.2018 г. е заверена 
заповедна книга за строеж „Подмяна на съществуващия тласкателен водопровод от 
Помпена станция „Кричим-Устина” до регулацията на град Кричим”, за което 
дружеството, упражняващо строителен надзор надлежно  е уведомило Дирекция 
„Инспекция по труда – Пловдив”, РС „Пожарна безопасност и защита на населението” 
– Стамболийски и Началника на РО ДНСК Пловдив. 

До реално започване извършване на СМР не се е стигнало. На 27.12.2018 г. от 
страна на строителя, строителния надзор и възложителя беше подписан акт за 
установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение 10 
към чл. 7, ал. 3, т. 10), поради наводняване на строителната площадка и наличие на 
голямо количество повърхностни води, непозволяващи изпълнение на СМР. 

Неблагоприятните метеорологични и климатични условия продължиха и през 
пролетния сезон, което създаде допълнителни затруднения за подновяване на 
изкопните работи. На 08.05.2019 г. е подписан  Акт Обр. 11 (Приложение 11 към чл. 7, 
ал. 3 т. 11 от Наредба № 3) за установяване състоянието на строежа и СМР при 
продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и 
предвидените  чл. 7 , ал. 3 , т. 10 други случаи. 

След възобновяване на работата на обекта са съставени и подписани 10 бр. Акт 
обр. 2а - констатации от извършените проверки при достигане контролираните нива, 
съставени са 5 бр. Акт обр. 6 за приемане на земната основа и действителните коти на 
извършените изкопни работи, както и 9 бр. Акт обр. 12 за установяване на всички 
видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията 
по отделните участъци. 
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До завършване на работата по обекта не се е стигнало, поради наличието на 
съществена причина - необходимост от установяване статута на имот, през който 
минава трасето, в резултат на която на 23.05.2019 г. от страна на строителя, 
строителния надзор и възложителя беше подписан акт за установяване състоянието на 
строежа при спиране на строителството (Приложение 10 към чл. 7, ал. 3, т. 10). В 
конкретният случай се касае за имот с кадастрален идентификатор 39921.65.182 по 
КККР на гр. Кричим, м. Джевизлика, вид собственост: Държавна публична, вид 
територия: Територия заета от води и водни обекти”, НТП: За водостопанско, 
хидромелиоративно съоръжение”, площ 8076 кв.м. По предназначение този имот 
представлява изградена през 70-те години на миналия век санитарно охранителна зона 
– Пояс 1 на ПС Кричим – Устина, в която са разположени общите водоизточници (2 бр. 
шахтови кладенци) и помпена станция за гр. Кричим и с. Устина. Съгласно чл. 8 от 
Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 
съхраненията за питейно-битово водоснабдяване и около източниците на минерални 
води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди – Пояс І, 
заедно с оградата и маркировката му, е неразделна част от водоизточника и/или 
съоръжението. 

Предвид факта, че двете обслужвани места попадат на територията на две 
общини (Кричим и Родопи), водоизточниците, ПС и СОЗ представляват обекти по чл. 
13, ал. 1, т. 5 и чл. 15 от Закона за водите – публична държавна собственост, което се 
констатира и при извършена проверка в Кадастралната карта и кадастралните 
регистри, а като собственик е посочена държавата – МОСВ. 

Във връзка с необходимостта от предоставяне на съгласие от собственика на ПИ 
39921.65.182 за изграждане на новия водопровод,  с писмо изх. № ДС-29-
89#1/21.06.2019 г. Областния управител на област Пловдив, в качеството си на 
Председател на Асоциация по ВиК и по изрично настояване на община Кричим за 
оказване на съдействие, се е обърнал към Министъра на околната среда и водите за 
становище относно собствеността на горецитирания имот и възможността за 
предоставяне на съгласие за строителство в него, което е от съществено значение за 
реалното приключване на строителните дейности за обекта.  

С писмо изх. № 08-00-538/16.07.2019 г. МОСВ изразява становище, че ПИ 
39921.65.182 по КККР представлява имот по чл. 15 от Закона за водите – „пояс І на 
санитарно-охранителните зони (СОЗ) на водоизточниците и съоръженията за питейно-
битово водоснабдяване” и същият не е под управление на МОСВ. 

В същото писмо е упоменато, че предвид факта, че обслужваните от 
водоснабдителната система населени места попадат на територията на две общини 
(Кричим и Родопи), водоизточниците, помпената станция и пояс І на санитарно-
охранителните зони на тези водоизточници представляват обекти по чл. 13, ал. 1, т. 5 и 
чл. 15 от Закона за водите – публична държавна собственост. На основание §9, ал. 7 
(изр. 3) ПЗР към ЗИД на ЗВ (ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) 
същите следва да бъдат заведени в счетоводния баланс на областна администрация – 
Пловдив. Като към онзи момент пояс І на санитарно-охранителните зони на ПС 
„Кричим – Устина” не е заведен в счетоводния баланс на Областна администрация – 
Пловдив. 

Предвид гореизложеното Областния управител уведомява Кмета на община 
Кричим, че не възразява срещу извършването на планираната реконструкция на 
напорния водопровод за гр. Кричим в частта на имот 39921.65.182, както и че Областна 
администрация – Пловдив и Асоциация по ВиК – Пловдив ще предприемат действия за 
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отразяване на този имот в Приложение № 1а /списък на активите – публична държавна 
собственост/ към подписания между АВиК – Пловдив и ВиК ЕООД – Пловдив договор 
от 28.01.2016 г. (в сила от 01.04.2016 г.) за стопанисването, поддържането и 
експлоатацията на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни 
и канализационни услуги на обособената територия и за извършване на необходимите 
подправки в действащата КККР на гр. Кричим. 

При отпадане на основанията за спиране на работата на 10.09.2019 г. е подписан  
Акт Обр. 11 (Приложение 11 към чл. 7, ал. 3 т. 11 от Наредба № 3) за установяване 
състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени 
строежи по общия ред и предвидените  чл. 7 , ал. 3 , т. 10 други случаи. 

След започване на работата са съставени и подписани следните документи: 
- 4 бр. Акт обр. 2а - констатации от извършените проверки при достигане 

контролираните нива, 1 бр. Акт обр. 3 за установяване съответствието на строежа с 
издадените строителни книжа и за това, че подробния устройствен план е приложен по 
отношение на застрояването; 2 бр. Акт обр. 6 за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството, за приемане на земната основа и действителните коти на 
извършените изкопни работи,  6 бр. Акт обр. 12 за установяване на всички видове 
СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията по 
проекта. 

 На 15.09.2019 г. е съставен Протокол за проведени изпитвания – изпитване на 
якост и водонепропускливост на вътрешна водопроводна инсталация, а на 16.09.2019 г. 
е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 
(Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3). 

На 01.10.2019 г. със Заповед № РД-02-09-331 от 01.10.2019 г. на г-жа Златка 
Маринова, заместник-кмет на община Кричим, изпълняваща функциите на Кмет, 
съгласно заповед № РД-02-09-319 от 20.09.2019 г. на Кмета на община Кричим, е 
назначена комисия, която да извърши 72-часови изпитвания при експлоатационни 
условия на тласкателен водопровод в участъка от помпена станция „Кричим – Устина” 
до регулацията на гр. Кричим и за резултатите да състави протокол обр. 17 от Наредба 
№ 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  

В изпълнение на заповедта в периода от 13:30 часа на 01.10.2019 г. до 13:30 часа 
на 04.10.2019 г. Комисията извърши 72-часовите изпитвания, за които е съставен 
протокол обр. 17 от Наредба № 3 от 2003 година. Съгласно протокола по време на 
пробите машините и съоръженията не показаха недостатъци. Заключението на 
комисията е, че монтираните съоръжения са в съответствие с хигиенните изисквания, 
изискванията по безопасност на труда, опазване на околната среда и пожарната 
безопасност, съгласно стандартизационните документи. По време на пробите при 
експлоатационни условия са постигнати техническите параметри на монтираните 
съоръжения. 

На 14.10.2019 г.,  на основание чл. 32, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗКИР, във връзка с 
§ 26, ал. 1 от ЗИД ЗКИР е издадено удостоверение № 53 от 14.10.2019 г. на община 
Кричим. 

Всички извършени действия, описани по-горе, установяват, че строителството 
на обект: „Подмяна на съществуващия тласкателен водопровод от Помпена станция 
„Кричим-Устина” до регулацията на град Кричим”, е приключило. като са съставени 
всички необходими документи за въвеждане на същия в експлоатация. 

Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-ПД-252 
от 05.12.2019 г. издаден от Началника на РДНСК Пловдив. 
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В изпълнение на задълженията на Община Кричим по чл. 7, ал. 2 от 
Споразумение № РД-02-39-47 от 14.09.2018 г., с писмо наш изх. № РД-02-15-
118#../19.12.2019 г. представихме в МРРБ заверени копия от всички проверени и 
одобрени от страна на общината документи, доказващи действително извършените 
дейности на обект:  „Подмяна на съществуващия тласкателен водопровод от Помпена 
станция „Кричим-Устина” до регулацията на град Кричим” (актове, протоколи, 
технически паспорт на строежа, удостоверения, разрешение за ползване, финансови 
документи и др.). 

Видно от всички представени документи общата стойност на всички изпълнени 
СМР по отношение на обект: „Подмяна на съществуващия тласкателен водопровод от 
Помпена станция „Кричим-Устина” до регулацията на град Кричим”, възлизат на 
515 757.25 лв. без ДДС, от които 498 485.97 лв. – цена на изпълнение на предвидените 
в техническия проект дейности и 17 271.28 лв. стойност на непредвидени разходи в 
размер, който е под предвидените 10 % от стойността на разходите за изпълнение  на 
дейностите по техническия проект. Общата сума за изпълнените СМР за гореописания 
обект е в размер на 515 757.25 лв. без ДДС, която е реално дължимата се сума по 
Договор № РД-02-21-159/11.07.2018 г. за възлагане на обществената поръчка. 

Съгласно предоставеният в МРРБ Договор № РД-02-21-230 от 14.11.2018 г. за 
упражняване на строителен надзор, сумата по същия е в размер на 7 590 лв. без ДДС.  

Общият размер на необходимото целево финансиране за разплащане на 
реализирания инвестиционния обект е в размер на 523 347.25 лв. без ДДС, от които 
515 757.25 лв. без ДДС, е реално дължимата се сума по Договор № РД-02-21-159/ 
11.07.2018 г. за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на СМР и 7 590 лв. без 
ДДС дължими по Договор № РД-02-21-230 от 14.11.2018 г. за строителен надзор. 

Разликата между осигурената към настоящия момент безвъзмездна финансова 
помощ в размер на 500 000 лв. и  реално небходимата за разплащане на извършените 
дейности за обекта е 23 347.25 лв. без ДДС. Тази сума е значителна и непосилна за 
покриване от бюджета на община Кричим, независимо от наложащата необходимост за 
реализирането на инвестиционния проект, както и голямата му обществена значимост 
и за населението на гр. Кричим, и за оператора „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив.  

В тази връзка и с оглед създаване на предпоставки за разплащането в цялост на 
реализираните дейности на обекта, се обърнахме към министъра на регионалното 
развитие и благоустройството с молба, за предоставяне на допълнителен финансов 
ресурс като целева помощ за капиталови разходи, с който да бъде покрита разликата в 
размер на 23 347.25 лв. без ДДС между реално необходимата и предоставената 
съгласно Споразумението целева финансова помощ, да бъде осигурена от бюджета на 
Министерството, тъй като община Кричим не е в състояние да осигури такъв ресурс от 
собствения си и без това ограничен бюджет.   

 1.2. Възстановяване на напоителни системи – В по-голямата си част от 
напоителните канали и съоръжения са собственост на „Напоителни системи” ЕАД, гр. 
Пловдив, а към настоящия момент община Кричим не разполага с необходимия 
финансов ресурс за обезпечаване на дейности по възстановяване на частите от 
напоителната система в нашето землище – собственост на общината.  

1.2. Подобряване на качеството на въздуха и минимизиране на влиянието на 
фактора шум върху качеството на средата за обитаване 

Община Кричим е сред малкото райони в страната, запазили се от замърсяване 
причинено от промишлени дейности. Не са регистрирани наднормени стойности на 
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територията на общината, няма регистрирани концентрации на замърсявания на 
въздуха със стойности над пределнодопустимите и няма подадени сигнали за 
замърсявания на атмосферния въздух от такива дейности. В известна степен като 
източник на замърсяване могат да бъдат определени отоплителните инсталации на 
обществените сгради, както и битовите отоплителни инсталации, но и те имат сезонен 
характер. 

 Факторът шум също не може да бъде причислен към основните екологични 
проблеми на общината. Въпреки това, трябва да се отчита влиянието му, като фактор 
на градската околна среда, при градоустройственото планиране. Осъществяването на 
мерки за намаляване на шума са свързани най-вече с цялостно подобряване на 
инфраструктурата и жизнената среда в общината. Липсата на обходни пътища при 
нарастващ транспортен поток и недобра организация на движението, води до 
претоварване на улиците в населеното място, съпътствани с емисии на прах и шум. 

Състоянието на пътната инфраструктура в урбанизираната територия на гр. 
Кричим е в сравнително добро състояние. Извършват се периодично  текущи ремонтни 
дейности по общинската улична мрежа, но все още са необходими допълнителни 
усилия в посока „почистване на уличните платна” като превантивна мярка срещу 
образуването на финни прахови частици като един от основните замърсители на 
въздуха особено през по-топлите и сухи годишни сезони. 

1.3. Подобряване на управлението  на отпадъците, чрез въвеждане на нови 
технологии за обработка и нова организация  на управление. 

1.3.1. Практическо прилагане на въведената схема за разделно събиране на 
отпадъците и регламентиране на събиране/третиране на опасните и строителните 
отпадъци.  

Община Кричим има сключен Договор с ,,Екобулпак” АД, въведена и нормално 
функционираща система за разделно събиране на отпадъци от стъкло, пластмаса и 
хартия.  

На територията на община Кричим има разположени 18 жълти контейнера тип 
„БОБЪР”  с обем 1100 л., жълти кофи с обем 360 л. – 43 бр. и 35 зелени контейнери тип 
„ИГЛУ” с обем 1400 л. 

Населението по настоящ адрес на община Кричим според наличните данни в 
ГРАО към 15.12.2019 г. е 8 278 жители. Изчисленият необходим минимален обем на 
съдовете за разделно събиране на отпадъците от опаковки е 78 050 литра. Общият обем 
на разположените контейнери е 84 280 литра и надвишава изисквания обем с 6 230 
литра. Почистването на контейнерите за хартия и пластмаса се извършва през седмица, 
а на контейнерите за стъкло веднъж на три месеца. 

Промотирането на приотетите от разделното сметосъбиране по отношение 
опазване на околната среда, се извършва периодично чрез организиране на беседи, 
брошури и образователни кампании сред подрастващите ученици. 

Строителните отпадъци, както от общинските дейности, така и на населението 
се изхвърлят на единственото за района регламентирано сметище за строителни 
отпадъци в с. Първенец, на основание подписан договор между община Кричим и 
община Родопи като собственик на депото. През 2019 г. са предадени общо 138,3 т. 
строителни отпадъци, от които бетон – 8,24 т; керемиди, плочи, фаянс – 9,06 т и 121,00 
т. смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянс. 

На територията на община Кричим няма изхвърляне на опасни отпадъци, 
поради липса на такива източници – предприятия, фирми и др. 

През 2019 г. от община Кричим са събрани и извозени смесени битови отпадъци  
- 3 366.82  т. и следните количества разделно събрани отпадъци: 
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Отчет за отпадъци от опаковки, събрани и 
сепарирани от ЕКОБУЛПАК АД от системата за 
разделно събиране в община Кричим за 2019 г. 

Постъпили отпадъци от 
опаковки (тона) 

44.700

От тях рециклируеми: 
Хартия (тона) 20.160
Пластмаса (тона) 5.500
Метал (тона) 
Стъкло  (тона) 9.270
Общо рециклируеми (тона) 34.930

1.3.2. Поетапно въвеждане на фамилно компостиране на биоразградими 
отпадъци 

- До момента в община Кричим все още не се прилага метода на фамилно 
компостиране на биоразградимите отпадъци, независимо, че на територията на 
общината се генерира значително количество. Необходимо е периодично да се 
организират разяснителни кампании сред населението с оглед тяхното запознаване с 
ползите от този вид дейност и провокиране на инициативност по прилагане на метода. 
Един от основните приоритети  в областта на опазване на околната среда на 
територията на общината, заложен в проекта на Общинския план за развитие на 
община Кричим за периода 2014-2020 г. е отреждане на общински имот за изграждане 
на площадка за депониране на биоразградими отпадъци.  

1.3.3. Предприемане на мерки за почистване на нерегламентирани сметища и 
стари замърсявания.

На територията на община Кричим периодично се извършват проверки за 
наличие на новосъздадени нерегламентирани сметища и се предприемат своевременни 
мерки за елиминирането им. За осма поредна година община Кричим се включи в 
кампанията ,,Да изчистим България за един ден”. Почистено беше 1  нерегламентирано 
сметище в регулацията на гр. Кричим (кв. 151 по РП на гр. Кричим - бивш стопански 
двор). 

Бяха събрани и предадени на регионалното депо в с. Цалапица около 9.800 т. 
отпадъци. 

На територията на община Кричим има въведено организирано сметосъбиране, 
сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци. Всички дейности свързани с 
поддържане чистотата на общината, вкл. и метене, озеленяване, измиване на 
териториите за обществено ползване, се организират и изпълняват като общинска 
дейност. 

Общината разполага с две специализирани сметосъбиращи машини, един 
„двураменен контейнеровоз” – товарен автомобил марка МАN модел 18460, един 
товарен автомобил тип „самосвал” марка DAF и един комбиниран „багер-товарач”
марка KACE модел SR модификация 580. 

Събирането и извозването на сметта се извършва ежедневно с общинските две 
специализирани сметосъбиращи машини, един контейнеровоз и един самосвал, като 
работния график гарантира всяка кофа да бъде обработена веднъж в седмицата. 
Контейнерите се обработват при напълването им. 
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Община Кричим е сред общините в България, които спазват изискванията за 
депониране на битовите отпадъци на депа, които отговарят на европейските и 
националните изисквания от средата на 2009 г., когато за България беше крайният срок 
за привеждане в съответствие с тези изисквания. 

Общински съвет при община Кричим със свое Решение № 231, взето с протокол 
№ 26 от 07.11.2017 г., е дал съгласие за прекратяване членството на община Кричим в 
Регионално сдружение за управление на отпадъците „Цалапица”, 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, и е поет 
ангажимента община Кричим да не се присъединява към друго РСУО за срока на 
изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на 
съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци 
на територията на община Кричим”, по процедура BG16M10P002-2.005, приоритетна 
ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” и най-малко за 
срок от 5 години след окончателното плащане на средствата за проекта от ОПОС 2014-
2020 по посочената процедура, поради което при необходимост възникнала в резултат 
на изчерпване на капацитета или изтичане срока на Комплексното разрешително за 
депото в с. Цалапица, полученият отпадък от преработката на зеления и/или 
биоразградим отпадък ще продължи да се депонира на Депо за неопасни отпадъци и 
Инсталация за биологично разграждане по закрит способ в с. Шишманци. 

Разрешения капацитет на РДНО с. Цалапица съгласно условие 6.20. 
„Капацитет до кота +13“ е капацитетът на депото до кота +13 /+22.00 в билото/ от 
теренната кота +/-0.00=174.40. Капацитетът на инсталацията е до 2 000 t./24 h.  
Към момента не е достигната разрешената кота. След извършване на геодезическо 
заснемане на обекта е установен свободния капацитет на депото - 54 448 m3, към 
09.02.2018 г.  

С Решение на Общото събрание на РСУО-Пловдив е възложено на Община 
Пловдив предприемане на действия за увеличаване капацитета на депото с реализиране 
на втори етап, а именно депониране на отпадъците до кота +30 /+36 в билото/. 

На територията на община Кричим има въведена и нормално функционираща 
система за разделно събиране на отпадъци. Системата за разделно събиране е въведена 
с подписването на договор между община Кричим и Екобулпак АД през 2008 г., като 
през 2013 г. е подписано Допълнително споразумение към същия. Във връзка с 
разполагането на допълнителни контейнери и смяна на повредени през 2018 г. между 
община Кричим и Екобулпак АД е подписан нов Договор за сътрудничество. В 
съответствие с броя на населението на града са определени и броя точки, на които има 
разположени по 2 кофи за хартия и пластмаса и по един контейнер тип „Иглу” за 
стъкло. Почистването на контейнерите за хартия и пластмаса се извършва през 
седмица, а на контейнерите за стъкло веднъж на три месеца. 

В предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 
/ПУДООС/ е входирано заявление вх. № ОТП-121481/28.06.2012 г., съгласно правилата 
за подаване на проекти за закриване и рекултивация на общински депа за битови 
отпадъци, финансирани по реда на ПМС 209/20.08.2009 г. Изготвен е работен проект, 
който е внесен за съгласуване от Дирекция „Национална служба за защита на 
природата” /НСЗП/ при МОСВ, Регионална инспекция по околна среда и водите 
/РИОСВ/ – гр. Пловдив, РИОСВ – гр. Пазарджик и Басейнова дирекция за управление 
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на водите в източнобеломорски район /БДУВИБР/ – гр. Пловдив. Получени са 
съгласувателни писма от НСЗП при МОСВ и от РИОСВ – гр. Пловдив. В периода 
април-септември 2013 г. бяха отстранени посочените от гореупоменатите институции 
несъответствия и пропуски в проектната документация, като за реализацията на 
работен проект „Закриване и рекултивация на общинското сметище за битови 
отпадъци на община Кричим” бяха дадени положителни становища. 

През месец октомври 2013 г. проекта беше внесен за разглеждане от 
Управителния съвет на ПУДООС. След отстраняване на направените от страна на 
ПУДООС забележки проекта бе внесен за съгласуване в МОСВ и ГДПБЗН.  

Поради спецификата на географското местоположение на терена – между две 
общини от две различни области, на 31.01.2014 г. работния проект „Закриване и 
рекултивация на общинското сметище за битови отпадъци на община Кричим”  бе 
внесен за одобрение и издаване на Разрешение за строеж от Министъра на 
регионалното развитие. 

Във връзка с получено писмо от заместник-министъра на регионалното 
развитие и след проведена на място консултативна среща, на 28.03.2014 г.  проекта бе 
внесен за съгласуване в Министерство на земеделието и храните. 

През месец юни в община Кричим бе получено съгласувателно писмо от МЗХ, а 
през месец юли 2014 г. Решение № 540/24.04.2014 г. и № 562/29.05.2014 г. на 
Общински съвет гр. Брацигово. Със свое Решение № 249, взето с Протокол № 26 от 
21.08.2014 г. Общински съвет при Община Кричим прие предоставените на община 
Кричим за безвъзмездно управление до края на 2016 година общински имоти, всички 
находящи се в землището на с. Козарско, община Брацигово, с цел реализиране на 
дейности по кандидатстване за финансиране пред Предприятие за управление на 
дейностите по околната среда за обект: „Закриване и рекултивация на общинско 
сметище за битови отпадъци” с инвеститор община Кричим, на основание Решение № 
540, взето с протокол № 33 от 24.04.2014 г., изменено с Решение № 562, взето с 
протокол № 34 от 29.05.2014 г. на Общински съвет град Брацигово. 

На 03.10.2014 г. е сключен договор за предоставяне на безвъзмездно право на 
управление и ползване върху недвижими имоти – общинска собственост № РД 16-00-
167/03.10.2014 г. между община Кричим и община Брацигово. 

С оглед спецификата на проектното предложение – засягат се територии на две 
общини от две съседни области и с цел издаване на Разрешение за строеж, проекта е 
представен за разглеждане и издаване на Разрешение за строеж от Национален 
експертен съвет към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 
Във връзка с направените забележки от страна на МРРБ и след тяхното отстраняване, 
проекта беше повторно представен за разглеждане от НЕСУТ, а Министърът на 
регионалното развитие и благоустройството издаде Разрешение за строеж № РС-
78/03.12.2014 г.,  за обект „Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови 
отпадъци на община Кричим”, като същото бе обявено в ДВ, бр. 103 от 19.12.2014 г.   

Проектното предложение и влязлото в сила Разрешение за строеж беше внесено 
в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда на 
15.01.2015 г., с цел отпускане на финансови средства за реализиране на 
инвестиционния проект. Проектът е включен в Приложение № 3 – Резервен списък на 
подадени Заявления за рекултивация на депа/сметища, по Решение на УС на ПУДООС 
от 26.02.2015 год. 

В съответствие с указанията на ПУДООС, община Кричим разработи и 
предостави с писмо с вх. № ОТП-121481/ 03.08.2015 г., за предварително съгласуване 
на документация за процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на проектното 
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предложение, с предмет „Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови 
отпадъци на община Кричим”. С писмо изх. № ОТП-121481/ 28.09.2015 г. на 
изпълнителния директор на ПУДООС бяхме уведомени, че нямат забележки по 
представената документацията, но следва да се има пред вид, че първия програмен 
период на ОП „Околна среда – 2007-2013 г.” приключва и няма осигурено 
финансиране за изпълнение на горецитирания проект.  Към настоящия момент все още 
не е изяснен източника за осигуряване на финасиране и липсва решение на УС на 
ПУДООС за целта, независимо от чакащото заявление на община Кричим и актуалното 
Приложение № 3 от Решение от 26.02.2015 г. на УС на ПУДООС. 

1.3.4. Изграждане на площадка за биоразградими отпадъци. 
В изпълнение на Решение № 90, взето с Протокол № 8 от 04.07.2016 г.  на 

Общински съвет при община Кричим на 01.08.2016 г., с рег. № BG16M1OP002-2.001-
0007 по електронен път бе подадено проектното предложение „Изграждане на 
компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, 
включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за 
разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци" в община Кричим” по ОП 
„Околна среда 2014-2020 г.”, Процедура BG16M1OP002-2.001 „Проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на 
съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци”. 
Стойността на проектното предложение е 3 400 000,00 лв. 

Във връзка с изпълнение на целите заложени в чл. 31 от Закона за управление 
на отпадъците, Община Кричим предвижда изграждане на компостираща инсталация 
за зелени/градински и дървесни отпадъци, в която да се обработват генерираните от 
населението на община Кричим отпадъци, от този вид, с цел производство на 
висококачествен продукт "компост". С изграждането тази инсталация и закупуването 
на съоръжения, общинска администрация Кричим ще организира събирането на 
зеления/дървесен отпадък от домакинствата, бизнеса, както и от обществените площи, 
подлежащи на почистване и косене. Съоръжението за компостиране е проектирано с 
капацитет за третиране на 2002.88 тона/годишно/ или 4 005 m3 зелени/градински/ 
дървесни отпадъци на година. Изготвен е идеен проект, с водеща част избраната 
Технология, чрез прилагането, на която ще се получи качествен компост. Общината е 
избрала да кандидатства за инсталация за открито компостиране в покрити редове с 
улеи и принудителна аерация. С писмо изх. № 08-00-2039/25.11.2016 г. на 
ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020, ни бе предоставено Решение № 
231/23.11.2016 г. на Ръководителя на УО на ОПОС по процедура за подбор на проекти 
BG16M1OP002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на 
необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и 
биоразградими отпадъци”, съгласно което проектното предложение на община Кричим 
не отговаря на критериите за оценка и съответно неможе да бъде одобрено за 
финансиране. Същото е включено в списъка с предложените за отхвърляне проектни 
предложения от оценителната комисия, назначена със Заповед № РД-ОП-91/15.08.2016 
г., съгласно който оценителната комисия предлага 18 бр. проектни предложения да не 
бъдат финансирани. 

С писмо наш вх. № РД-02-15-196/08.09.2017 г. на г-жа Цонка Дрянкова, 
ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 
г.” е получена покана за участие в процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.005 «Проектиране и изграждане на 
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компостиращи инсталации за разделна събрани зелени и/или биоразградими отпадъци» 
по приоритетна ос 2 «Отпадъци» на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” 

Във връзка с горното с Решение № 231, взето с Протокол № 26 от 07.11.2017 г. 
Общински съвет при община Кричим 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 проектно 
предложение «Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно 
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на 
необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени 
и биоразградими отпадъци на територията на община Кричим»

В изпълнение на решението на 25.11.2017 г. по електронен път с рег. № 
BG16M1OP002-2.005-0004, бе подадено проектно предложение: «Проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на 
съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на 
територията на община Кричим» по Оперативна програма околна среда, Процедура  
BG16М1ОР002-2.005 «Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 
разделна събрани зелени и/или биоразградими отпадъци». Стойността на проектното 
предложение е 2 796 982,06 лв. 

Със Заповед № РД-ОП-42/03.05.2018 г. на Ръководителя на УО на ОПОС 
прекратява процедура 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.” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
отношение на конкретния бенефициент – община Кричим, подал проектно 
предложение «Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно 
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на 
необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени 
и биоразградими отпадъци на територията на община Кричим», регистрирано с № 
BG16M1OP002-2.005-0004 в информационната система за управление и наблюдение на 
средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020), тъй като същото не отговаря на 
критериите за избор на проекти по настоящата процедура. 

На 28.05.2018 г. в изпълнение на Решение № 305, взето с Протокол № 34 от 
14.05.2018 г. на Общински съвет при община Кричим по електронен път е подадено 
проектно предложение с вх. рег. №: BG16M1OP002-2.005-0018 „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”
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.”

Основна цел на проектното предложение е намаляване на количеството 
депонирани битови отпадъци и по специално намаляване на количеството депонирани 
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зелени и/или биооразградими отпадъци чрез изграждането на компостираща 
инсталация за разделно събрани зелени/градински и дървесни отпадъци на територията 
на община Кричим в която да се обработва зеленият отпадък, генериран от 
домакинствата и при поддържането на обществените зелени площи на територията на 
общините Кричим и Перущица. Проектната идея и нейните специфични цели са 
съобразени с националните цели, българската нормативна уредба и НПУО, както 
следва: 1.) Цел 1 - ограничаване на количеството на депонираните биоразградими 
отпадъци до 2020 г. до 35% от общото количество на същите, образувани през 1995 г., 
2.) Цел 2 -увеличаване до края на 2020 г. на дела рециклирани отпадъци до не по-малко 
от 50 % от образуваните битови отпадъци. За разпределение на задълженията по 
отношение постигане на поставените цели по чл. 31 ал. 1 т. 2 от ЗУО, в рамките на 
Регионално сдружение за управление на отпадъците- Пловдив, е изготвен и приложен 
към проектното предложение, анализ за разпределение на задълженията на общините 
за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО, които ще бъдат постигани на 
регионално ниво. С изграждането на компостираща инсталация за разделно събрани 
зелени/градински и дървесни отпадъци на територията на община Кричим ще се 
създадат необходимите условия за постигане на целите на ниво Регионално сдружение 
за управление на отпадъците между общините Пловдив, Марица, Родопи, 
Стамболийски, Съединение, Кричим, Перущица. 

Към настоящият момент гореописаният проект е на етап оценка. 

1.4. Опазване на почвите от замърсяване вследствие от земеделски 
дейности  

1.4.1. Оптимално устройствено планиране на територията с оглед опазване на 
плодородните земи.

 Община Кричим е една от многото общини в България без общ устройствен 
план.  

В изпълнение на решение № 224, взето с Протокол № 25 от 16.10.2017 г. на 
Общински съвет при община Кричим от страна на общинска администрация бе 
извършено следното: 

С писмо наш изх. № РД-02-15-63/20.03.2018 г. във връзка с одобрените от 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството на 19.01.2018 г. Ред и 
условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. по 
изпълнение на § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (изм. ДВ, бр. 
98/2014 г.) за изработване на общи устройствени планове на общини, заявихме 
желание за финансова подкрепа при изработване на проект за Общ устройствен план 
на община Кричим. Във връзка това на 03.05.2018 г. между МРРБ и община Кричим бе 
сключено Споразумение № РД-02-30-25 с предмет финансово подпомагане 
изработването на проект на общ устройствен план на община (ОУПО) по чл. 105, т. 1 
от ЗУТ със средства предвидени в бюджета на МРРБ. Средствата, които МРРБ 
осигурява на община Кричим за финансово подпомагане са в размер на 80% от 
стойността на сключения договор, но не повече от 121 253,00 лв. с включен ДДС за 
изготвяне на ОУПО на община Кричим. 

На 25.06.2018 г. в Агенцията по обществени поръчки под уникален № 00332-
2018-0005 е публикувана процедура с предмет: „Изработване на Общ устройствен план 
на община Кричим, включително оценка за съвместимост и екологична оценка”, 
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открита с Решение № РД-02-09-218 от 25.06.2018 година на кмета на община Кричим. 

С Решение № РД-02-09-371 от 21.09.2018 г. на Кмета на община Кричим е 
определен изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Изработване на Общ 
устройствен план на община Кричим, включително оценка за съвместимост и 
екологична оценка”, което на 21.09.2018 г. е изпратено на участниците в процедурата.  

На 08.10.2018 г. участникът „Урба - А” ООД обжалва Решението за избор на 
изпълнител пред Комисията за защита на конкуренцията. КЗК със свое Разпореждане 
№ РоткЗОП-383 от 30.10.2018 г. отказва да образува производство по жалбата на 
„Урба - А” ООД срещу Решение № РД-02-09-371 от 21.09.2018 г. на Кмета на община 
Кричим. Разпореждането на Комисията за защита на конкуренцията не е обжалвано от 
участника пред Върховния административен съд. 

В резултат на това между община Кричим и „АГОРА 66” ООД, се подписа 
договор за възлагане на обществена поръчка за услуги № РД-02-21.241/30.11.2018 г. с 
предмет: „Изготвяне на Общ устройствен план на община Кричим, включително 
оценка за съвместимост и екологична оценка”. Договорът предвижда предоставяне на 
следните услуги, разделени в два вида дейности: 

Дейност 1 – Изработване на проект за Общ устройствен план на община 
Кричим, включващ две фази, както следва: 

• Фаза 1 – Изработване на предварителен проект на ОУПО; 

• Фаза 2 – Изработване на окончателен проект на ОУПО. 

Дейност 2 – Извършване на екологична оценка /ЕО/ и оценка за съвместимост 
на проекта за Общ устройствен план по чл. 31 от ЗБР. 

За предоставяне на описаните по-горе услуги възложителя се задължава да 
плати на изпълнителя обща цена в размер на 120 000 лв. без ДДС или 144 000 лв. с 
включен ДДС. 

Нов общ устройствен план на община Кричим ще създаде благоприятни 
условия за инвестиционно проектиране и строителство в Община Кричим. Общият 
устройствен план ще допринесе за по-ефективното планиране на общинската 
територия, прилагащо интегриран подход за постигане на едно устойчиво развитие в 
перспектива. 

Във връзка със сключения договор за обществена поръчка за услуги № РД-02-
21-241/30.11.2018 г. между община Кричим и „АГОРА 66” ООД с предмет
„Изработване на Общ устройствен план на община Кричим, включително оценка за 
съвместимост и екологична оценка” с писмо наш вх. № РД-02-27-324/04.10.2019 г. от 
страна на фирмата изпълнител ни беше предоставен Предварителен проект на Общ 
устройствен план с нанесени корекции и допълнения, Задание за определяне обхвата и 
съдържанието на Доклад за Екологична оценка на ОУП на община Кричим и 
разработена схема за консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети 
лица, както и  Уведомление за план/програма/проект: Общ устройствен план на 
Община Кричим, съгласно чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на 
оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

На основание чл. 19а, т. 3 от Наредбата за ЕО на 09.10.2019 г. на интернет 
страницата на общината беше публикувано обявление за обществен достъп Задание за 
определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на предварителен 
проект за „Общ устройствен план на Община Кричим” и разработена Схема за 
провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица. 
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Във връзка с изпълнение изискванията на чл. 19а от Наредбата за условията и 
реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) 
(Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн. ДВ, бр. 57/2004 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 
67 от 23 Август 2019), с наши писма от 10.10.2019 г. до компетентните инситуции
бяха изпратени Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за 
Екологична оценка на „Общ устройствен план на Община Кричим” и разработена 
схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и 
трети лица. 

С наши писма от 11.10.2019 г. на основание чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, 
Предварителния проект на Общ устройствен план е изпратен за съгласуване до 
компетентните институции. 

1.4.2. Стимулиране на биологичното земеделие сред местното население
– до настоящия момент на територията на община Кричим няма земеделски 

стопани проявили интерес към този вид земеделие. Проведени са кампании съвместно 
с неправителствени организации и Общинска служба земеделие - Стамболийски, 
относно приоритетите на биологичното земеделие и възможностите за субсидиране на 
дейността от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, но специфичните 
изисквания при този вид производство на земеделски продукти, все още затрудняват 
местните стопани, поради което биологичното земеделие все още не е `` 

1.5 Опазване на богатото биологично разнообразие на района и разумно и 
щадящо ползване 

1.5.1. Съхраняване, укрепване  и възстановяване на ключови екосистеми, 
местообитания, видове и на генетичните им ресурси – реализирането на дейностите по 
проект ,,Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват ,,Червената стена” 
и поддържан резерват ,,Изгорялото гюне”, ще допринесат за възстановяване 
популацията на дървовидна хвойна в резервата, увеличаване възможностите за 
развитие на устойчив екотуризъм на територията на община Кричим както и 
подобряване условията за експониране на уникалното биологично разнообразие на 
проектната територия. 

1.5.2. Поддържане в добро състояние на пътната инфраструктура, прилежаща 
към важни природни обекти с цел опазването им. 

Спецификата на община Кричим като самостоятелно обособена структурна 
единица, която се идентифицира с гр. Кричим, поражда особености по отношение 
преминаващата през територията  пътна инфраструктура, която в по – голямата си част 
е републиканска пътна мрежа. Тази особеност определя начина на поддръжка и 
експлоатация на инфраструктурата. 

1.6. Подобряване на състоянието на зелените площи в гр. Кричим 

Изградените градски паркове, градини и зелени зони в общината и през 2019 
година се поддържаха от община Кричим като изцяло общинска дейност.  

В изпълнение на Решение № 304, взето с протокол № 34 от 14.05.2018 г. на 
Общински съвет при община Кричим, пред ДФЗ – РА към МЗХ, по ПРСР 2014-2020 г. 
по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или 
обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 
задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
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селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., е 
входирано проектно предложение „Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и 
благоустрояване на зеленина за широко обществено ползване, предназначен за 
трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение, 
находящ се в ПИ 39921.502.565 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри 
на гр. Кричим, одобрен със Заповед № № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на ИД на АГКК, 
гр. София, изменен със Заповед № 18-4795 от 16.06.2016г. на Началника на СГКК 
– Пловдив, с административен адрес: пл. “Демокрация“ и прилежащите й 
пространства- с наименование Парк Европа»  

Проектът предвижда фрезоване и обогатяване на почвата, затревяване и нови 
цветни лехи, които ще се поддържат свежи с подземни и надземни напоителни 
системи. Ще бъде почистен и боядисан бетоновият монумент, а плочките на терасата – 
сменени. Подменени ще бъдат също тротоарните плочки, бордюрите и металните 
ограждения. Предвижда се да бъде изграден и фонтан, както и да бъдат поставени нови 
пейки и кошчета за смет. На мястото на старата обществена тоалетна ще бъде 
издигната нова – по всички европейски стандарти. Целият парк ще бъде осветен с 
прожектори, ще бъдат монтирани и нови стълбове с LED лампи.  

Към настоящият момент проекта е в процес на оценка от финансиращия орган – 
ДФЗ към МЗХ. 

Генерална стратегическа цел 2: Изграждане на институционален 
капацитет на местно ниво за ефективно управление на околната среда, въвличане 
на местните общности за нейното опазване и възстановяване. 

Специфични стратегически цели към Генерална стратегическа цел 2: 
2.1. Подобряване на контролната дейност на общината за спазване на 

екологичното законодателство в три аспекта: превантивен контрол (планиране, 
информиране и профилактика); текущ контрол (постоянно или периодично 
наблюдение както на състоянието  на компонентите на околната среда, така и на 
потенциалните източници на замърсяване  и увреждане на околната среда); последващ 
контрол (за спазване на изпълнението на издадените разрешителни, предписания, 
решения по ОВОС, мерки от различни планове за управление и т.н.). 

- Община Кричим спазва и следи за спазването на Закона за управление на 
отпадъците, Закона за опазване на околната среда и нормативните актове на общината. 
Периодично се извършват проверки за наличие на новосъздадени нерегламентирани 
сметища и се предприемат своевременни мерки за елиминирането им.  

През 2019 г. на територията на община Кричим по спазване изискванията на 
Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда бяха 
извършени 4 броя проверки, като при констатираните от страна на общинска 
администрация нарушения бяха предприети следните мерки: 

1. На 26.11.2019 г. комисия назначена със Заповед № РД-02-09-386/26.11.2019 
г. на Кмета на община Кричим, извърши проверка на място на поземлен имот с 
кадастрален идентификатор 39921.137.929  по КК на гр. Кричим, одобрена със заповед  
№ РД-18-13 от 19.02.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с трайно 
предназначение: Горски територии, начин на трайно ползване: Дървопроизводителни 
горски площи, вид собственост: държавна частна. Собственик на имота е МЗГ-ДЛ. 
Същият е на разстояние от около 5 км от короната на язовирната стена на яз. Кричим в 
посока гр. Девин, източно от  републикански път ІІІ - 866 Девин – Кричим. Достъпа до 
имота се осъществява  по горски (полски) път. 



ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2019 Г.

19

              С  Констативен протокол от 26.11.2019 г., съставен от извършената проверка 
на  26.11.2019 г.  комисията  установява, че  имота се използва за площадка за 
депониране на строителни отпадъци класифицирани от група 17  съгласно Наредба 
№ 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г., 
изм. и доп., бр. 32 от 21.04.2017 г., изм. ДВ. бр. 46 от 01.06.2018 г.). Площадката, на 
която се събират и се извършват дейностите по управление на строителните отпадъци е 
с  приблизителни размери около 60 м/150 м и  е част от горецитирания имот. На 
площадката е разположена  едрогабаритна техника земекопна машина (тип фадрома) и  
мобилна челюстна трошачка модел METSO LT 95 с мощност 179 kW , които  в момента 
на проверката  работят. Площадката не отговаря на изискванията на Приложение № 9 
към чл. 20, ал. 3 от НУСОВРСМ. Строителните отпадъци не са разделени по вид. 
Естествения ландшафт в района е генерално променен. 

Строителните отпадъци (почва, камъни, асфалтови парчета) са следствие на 
дейностите  по всички части на СМР  (почистване и уширяване на пътното платно), 
които се извършват по Проект: Лот 23 “Път III-866 Граница ОПУ Пловдив-Кричим 
от км 88+050 до км 103+341, Област Пловдив и Област Смолян“. Пътят по цялата си 
дължина преминава по течението на р. Въча, като до км 97+578 минава по десния му 
бряг, а от км 97+724 до края - км 103+341 /влизането в гр. Кричим/ по левия.  

Проекта е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 
г., чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Срок на 
изпълнение на проекта: от 12.04.2017 г., край на проекта 12.04.2020 г.  

Изпълнител на строително-монтажните работи  (СМР) е 
„АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ“ АД с  подизпълнител  „ИСА 2000“ ЕООД,  
строителен надзор   „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД и  авторски надзор  „Илия Бурда” 
ЕООД. 
               Комисията  е извършила и  проверка на интернет страницата на РИОСВ-
Пловдив, където констатира, че  подизпълнителя „ИСА 2000“ ЕООД има издадено 
Решение №  09-ДО-1115-01 от 17.07.2019 год. от РИОСВ-Пловдив на  основание чл. 
73, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във 
връзка със заявление № УО-1125 от 28.06.2019 г.   за изм. и доп. на Решение № 09-ДО-
1115-00 от 08.12.2016 год., в което Решение на територията на община Кричим е 
утвърдена Площадка 2 за  материално оползотворяване. За същата  в Решението 
липсват точни  параметри за местонахождението й. В съответствие с издаденото 
Решение ще се извършва дейност R10 - Обработване на земната повърхност, водещо 
до подобрения за земеделието или околната среда.                       

При извършена проверка в техническия архив на община Кричим комисията  
установява, че за горепосоченият обект е наличен одобрен на 20.08.2018 г. от страна на 
община Кричим План за управление на строителните отпадъци (ПУСО). 

Комисията прави анализ на наличната документация в общината, изчислените 
прогнозни количества на образуваните строителни отпадъци отразени в Плана за 
управление на строителните отпадъци (ПУСО) и това, което е видяла на терен, като  
достига до извода, че има  несъответствие. 
              Комисията констатира, че Площадката за строителни отпадъци описана в 
ПУСО одобрена в Община Кричим  и съгласно „т. IV. Условия, при които да се 
извършват дейностите по третиране на отпадъци“ от Решение №  09-ДО-1115-01 от 
17.07.2019 год. за изменение  и допълнение  на Решение № 09-ДО-1115-00 от 
08.12.2016 год.,   издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив, не  е в съответствие с
всички изисквания, съгласно Приложение № 9 към чл. 20, ал. 3 от Наредбата за 
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управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклираните строителни 
материали (НУСОВРСМ) (ДВ, бр.98/2017 г.  

Във връзка с горното с писмо изх. № РД-02-15-140/29.11.2019 г. Кмета на 
община Кричим се обърна към Министъра на околната среда и водите, Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, Министъра на земеделието, храните и 
горите, Агенция пътна инфраструктура и директора на РИОСВ – Пловдив, в 
качеството им на  компетентни органи, за предприемане на законови действия 
свързани с  изпълнение на  политиката по управление на строителните отпадъци, за да 
се защити здравето и живота на хората и да се избегне вредното въздействие върху 
околната среда и запазване на естествения голям ландшафт, който е от значение за 
идентичността на община Кричим и националната идентичност.     

Във връзка с горното на 02.12.2019 г. служители на РИОСВ – Пловдив в 
присъствието на представители на община Кричим и ТП ДЛС Тракия с. Стряма 
извършиха проверка на място на поземлен имот с кадастрален идентификатор 
39921.137.929  по КК на гр. Кричим, одобрена със заповед  № РД-18-13 от 19.02.2009 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, с трайно предназначение: Горски територии, 
начин на трайно ползване: Дървопроизводителни горски площи, вид собственост: 
държавна частна. При извършената проверка на място и направения обход, съгласно 
съставения от служители на РИОСВ Пловдив констативен протокол № 0009252 от 
02.12.2019 г. е констатирано, че в една част от имота има две купчини инертни 
материали (баластра), както и 4 бр. строителни машини. Към момента на проверката 
никъде на терена няма отпадъци, няма и позиционирана мобилна челюстна трошачка 
цитирана в подадения сигнал. Дейности по третиране на отпадъци не се извършват. 
Площадката предмет на проверката не попада в защитени зони и защитени територии. 

С писмо изх. № РДГ10-10143/19.12.2019 г. Регионална дирекция по горите – 
Пловдив ни уведомява, че при извършена проверка от служители на РДГ Пловдив и 
ТП ДЛС „Тракия” в имот с идентификатор 39921.137.929  е установено, че част от 
гореописаният имот с площ 6,5 дка горска територия, държавна собственост е предмет 
на договор за наем № 19-Д-0045 от 03.04.2019 г. между „Южноцентрално държавно 
предприятие – Смолян и „ИСА 2000” ЕООД. Договорът е сключен на основание чл. 43, 
ал. 3, т. 2 от ЗГ за срок от 11 месеца, считано от 03.04.2019 г. „І” (по-голямата част) и 
1030 „І”. Подотдел 1031 „І” е със следните таксационни характеристики, съгласно ЛУП 
от 2009 г. на бившето ДГС „Кричим”: вид на горите иглолистни, вид на подотдела – 
скали, функционална група 200 м край язовира, няма дървесна растителност. Подотдел 
1030 „І”  е със следните таксационни характеристики: вид на горите – за превръщане, 
вид на подотдела – нелесопригодна голина, функционална група – 200 м. край язовира, 
няма дървесна растителност. 

При извършената теренна проверка е констатирано, че върху площта, отдадена 
под наем няма дървесна растителност. Установени са налични – една купчина с 
раздробен инертен материал и друга със земна маса, които видимо не са добити от 
имота. В момента на проверката са се извършвали товарене на камион със земна маса. 
Земната маса е добита при дейностите по ремонт на републикански път ІІІ Девин – 
Кричим и се използва отново за извършване на уширяване. 

Предвид условията и предмет на сключения договор, както и състоянието на 
имота, видно от приемо-предавателния протокол от 08.04.2019 г. не са констатирани 
дейности, които да са влошили или увредили състоянието на горския имот, предмет на 
договора за наем между ЮЦДП – Смолян и ТП ДЛС „Тракия”. 
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2. На територията на община Кричим в участък от изхода на Кричим до яз. 
„Въча“ се извършва ремонт на  15,29 км от път IIІ-866 Михалково - Кричим от км 
88+050 до км 103+341 по  Проект: Лот 23 “Път III-866 Граница ОПУ Пловдив-
Кричим от км 88+050 до км 103+341 с обща дължина 15.291 км. Област Пловдив и 
Област Смолян“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 
2014-2020 г., чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. 
Срок на изпълнение на проекта от 12.04.2017, край на проекта 12.04.2020 г. 
           Изпълнител на строително-монтажните работи е „АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО 
МОРЕ“ АД с  подизпълнител  „ИСА 2000“ ЕООД,  строителен надзор   
„ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД и  авторски надзор  „Илия Бурда” ЕООД. 

След множество получени сигнали от граждани, Кмета на община Кричим 
направи обход на р. Въча в  участъка, в който се извършва ремонта от изхода на 
Кричим до яз. „Въча“- път IIІ-866 Михалково - Кричим от км 88+050 до км 103+341).  
            При обхода е констатирано, че в коритото на водното тяло (р. Въча) има 
значително количество големи късове скални маси, частично бреговете и са затрупани 
със скални маси премесени с почва, следствие на което се промяна хидрологичния 
режим на водното тяло от 0-20% . 

В резултат на констатациите, е извършено заснемане с дрон на засегнатите 
участъци по коритото на р. Въча, тъй като същите са част от Националната екологична 
мрежа Натура 2000 и попадат в Защитена зона „Родопи –Западни“ с код BG 0001030
обявена по Директивата за  опазване на природните местообитания  92/43/ЕИО със 
Решение № 122 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитени 
зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ,  бр. 21 от 2007 г.).             

          С писмо изх. № РД-02-15-143/29.11.2019 г. Кмета на община Кричим отправи 
искане към Министъра на околната среда и водите, Министъра на регионалното 
развитие и благоустройството, Областния управител на област Пловдив, Агенция 
пътна инфраструктура и директора на РИОСВ – Пловдив, в качеството им на 
компетентни органи да използват целия си ресурс и в рамките на компетентността си 
да предприемат законови действия свързани с изпълнение на политиката по 
управление на водите, да се подобри проводимостта на р. Въча с цел избягване на 
риска от наводнения, защита здравето и живота на хората и да се избегне вредното 
въздействие върху водното тяло и околната среда.            

На 02.12.2019 г., експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” 
съвместно с представители на РИОСВ - Пловдив и община Кричим извършиха 
проверка по подадения сигнал за наличието на паднали скални маси в коритото на река 
Въча, в резултат на което се нарушава проводимостта на водния отток. Експертите са 
проверили тези участъци, до които са имали достъп и възможност за реална проверка, 
и са установили, че действително е налице намалена проводимост в резултат на 
падналите скални маси. Обраслото с растителност речно корито и стръмните на места 
брегове не дават възможност проверката да бъде в цялост в участъка, в който се 
извършва ремонт на 15,29 км от път IIІ-866 Михалково - Кричим от км 88+050 до км 
103+341 по Проект: Лот 23 „Път III-866 Граница ОПУ Пловдив-Кричим от км 
88+050 до км 103+341 с обща дължина 15.291 км. Област Пловдив и Област 
Смолян”.

С цел извършване на проверката в цялост и констатиране на действителното 
състояние на речното корито и неговата проводимост в участъка от изхода на гр.  
Кричим до яз. „Въча“ (път IIІ-866 Михалково - Кричим от км 88+050 до км 103+341) 
експертите са констатирали, че е наложително извършването на повторна проверка с 
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помощта на техническо средство – облитане с дрон, с каквото разполага БД ИБР, за да 
бъдат проверени всички засегнати участъци от коритото на река Въча. 

Предвид гореизложеното с  писмо изх. № РД-02-15-143#1/03.12.2019 г. Кмета на 
община Кричим се обърна към областния управител на област Пловдив с искане да 
разпореди назначаването на  междуведомствена комисия, която да установи всички 
участъци с намалена проводимост на водния отток в резултат на извършените 
строително-ремонтни дейности на отсечката от републикански път ІІІ-866 от км 
88+050 до км 103+341 /гр. Кричим - яз. Кричим/. 

С писмо изх. № РД-37-260#3/13.12.2019 г., относно допуснато свлачище на 
скални маси в коритото на р. Въча при изпълнението на проект: Лот 23 „Път ІІІ-866, 
Граница ОПУ Пловдив – Кричим от км 88+050 до км 103+341 с обща дължина 15,291 км 
Област Пловдив и Област Смолян, Областния управител на област Пловдив се е 
обърнал към изпълнителния директор на „Автомагистрали „Черно море” АД гр. 
Шумен, изпълнител на проекта, за предприемане на действия за отстраняване на 
падналите в р. Въча и възпрепятстващи водното течение скални маси, както и за 
завишен контрол в процеса на изграждане на обекта с цел ограничаване възможността 
от ново свличане на скални маси в реката и своевременното им отстраняване в случай 
на настъпване на подобно събитие. Копие на писмото е изпратено до Директора на БД 
ИБР – Пловдив, Директора на РИОСВ – Пловдив и Кмета на община Кричим. 

С писмо изх. № КД-03-237(2) от 13.12.2019 г.  Директора на БД ИБР Пловдив се 
е обърнал към Кмета на община Кричим, Областния управител на област Пловдив, 
Директора на РИОСВ Пловдив, Автомагистрали „Черно море” и Агенция „Пътна 
инфраструктура”, с което е отправил искане за извършване на съвместна проверка, 
относно нарушение на отока на р. Въча със кални маси, при изпълнение на проект Лот 
23 „Път ІІІ-866, Граница ОПУ Пловдив – Кричим от км 88+050 до км 103+341 с обща 
дължина 15,291 км Област Пловдив и Област Смолян. 

На 16.12.2019 г. служители на БДИБР Пловдив в присъствието на 
представители на областна администрация Пловдив, представител на община Кричим, 
представител на РИОСВ Пловдив, представител на ОПУ Пловдив, на фирмата
изпълнител „Автомагистрали Шумен” АД и на надзорната фирма „Пътконсулт 2000” 
ЕООД, извършиха проверка на място в участъка на р. Въча, при който се извършва 
ремонт на пътя Кричим – Михалково, попадащ в землище на гр. Кричим. С 
констативен протокол № ПВ2 – 394, съставен при направения оглед, включително и 
заснемане с дрон, комисията е установила, че в участък от р. Въча с географски 
координати N 42°00´51,6¨ Е 24°28´38,4¨ има значително количество късове скални и 
земни маси, които са свлечени по ската към водното течение на реката. по банкета на 
пътя е изградена конзолна предпазна стена с водостоци. За това място Областно пътно 
управление Пловдив не е уведомено за наличие на свлачищни процеси. 

Във вторият участък с географски координати N 42°00´34,9¨ Е 24°28´43,4¨ над 
път ІІІ-866 преди започването на ремонтните работи е действало активно срутище. С 
цел предотвратяване на бъдещи срутищни процеси при ремонта на пътя скалните маси 
над пътя се използват до определено за целта депо. При тази дейност е допуснато 
свличане на земни маси и под пътя, които са стигнали до водното течение на реката. 

Констатираните свлечени скални маси по ската на пътя към речното корито по 
ската на пътя към речното корито по същество не са отпадъци. За рехабилитация на 
път ІІІ- 866 Михалково – Кричим, първи участък от км 88+050 до км 103+341 има 
издадено писмо от МОСВ за извършване на рехабилитационни дейности. 

На 20.01.2020 г. в община Кричим с писмо вх. № РД-02-15-143#7/20.12.2019 г. е 
получена Заповед № РД-22-48/19.12.2019 г. на Областен управител на област Пловдив 
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за назначаване на междуведомствена комисия по чл. 140, ал. 5 от Закона за водите, във 
връзка с получен сигнал за свличане на скални маси в коритото на р. Въча. Съгласно 
съставения на 20.12.2019 г. протокол, Комисията е направила проверка на място 
участъка от р. Въча, при което е установила, че в два подучастъка при ремонта на пътя 
е допуснато свличане на скални и земни маси, които са достигнали до брега и частично 
до руслото на реката. 

В първия участък с географски координати N 42°00´51,6¨ Е 24°28´38,4¨ има 
значително количество скални и земни маси, които са свлечени по ската към водното 
течение на реката. По банкета на пътя е изградена конзолна предпазна стена с 
водостоци. 

Във вторият участък с географски координати N 42°00´34,9¨ Е 24°28´43,4¨ над 
път ІІІ-866 преди започването на ремонтните работи е действало активно срутище. С 
цел предотвратяване на бъдещи срутищни процеси при ремонта на пътя скалните маси 
над пътя се използват до определено за целта депо. При тази дейност е допуснато 
свличане на земни маси и под пътя, които са стигнали до водното течение на реката. 

В тези два участъка в реката са попаднали и скални късове, но същите не 
нарушават непрекъснатостта на естествения воден отток на реката и свободното 
движение на представителите на ихтиофауната. 

Комисията констатира, че след извършените ремонтни действия в двата 
участъка теренът под пътя (скатът) е оформен под ъгъла на естествения откос на 
използваните /съществуващи/ несвързани скални и земни маси. По този начин само по 
едрите скални маси са достигнали в близост до водното течение и отделни по-големи 
скални късове до речното русло /корито/. 

Комисията счита, че по-големите скални късове, които са попаднали в руслото 
на реката следва да бъдат отстранени, така, че да не създават предпоставки за 
задържане на паднали дървета и подприщване на реката при екстремни води. 
Отстраняването на скални маси в основата на ската и на брега на реката може да 
доведе до промяна в ъгъла на естествения откос, нарушаване стабилитета на ската и
сигурността на самия път. Това може да се случи и при ерозионни процеси на брега на 
реката в резултат на високи води. 

Участъкът попада в Защитена зона „Родопи – Западни” с код BG0001030  за 
опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна приета от МС с 
Решение № 122/02.03.2007 г. 

Предвид гореизложеното, комисията е взела следните решения: 
1. Агенция „Пътна инфраструктура” да възложи на изпълнителя да отстрани 

попадналите в речното русло по-големи каменни късове в срока на строителството на 
обекта.; 

2. С цел недопускане свличането на нови скални и земни маси в реката и 
гарантиране на стабилитета на откосите, комисията препоръчва Агенция „Пътна 
инфраструктура” да възложи проучване относно необходимостта от допълнително 
укрепване на основата на откосите на ската в двата участъка. 

С писмо изх. № РД-37-260#9/23.12.2019 г. Областния управител на област 
Пловдив е изпратил горе описаният протокол до Министъра на околната среда и 
водите, Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, Директора на 
РСПБЗН – Пловдив, Директора на БД ИБР – Пловдив, Директора на РИОСВ – 
Пловдив, Директора на РДГ – Пловдив, Кмета на община Кричим и Кмета на община 
Кричим, за сведение, изпълнение и упражняване на контрол. 
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3. Във връзка с получен устен сигнал за констатирано замърсяване, наличие на 
значителен разлив на продукти с неясен произход, видимо наподобяващи мазни 
водонеразтворими продукти с тъмен цвят във водното тяло на р. Въча, която протича 
през територията на общината и урбанизираната територия на гр. Кричим с писмо изх. 
№ РД-02-17-130/ 13.12.2019 г. Кмета на община Кричим изпрати сигнал до Окръжна 
прокуратура гр. Пловдив (вх. № 10 005/16.12.2019 г.), в качеството и на компетентен 
орган, за предприемане на необходимите законови действия свързани с установяване 
на причинителя на деянието и предвид принципа „замърсителя плаща”, който е в 
основата на политиките на европейския съюз в областта на околната среда, виновния 
субект да понесе наказателна отговорност за допуснатото замърсяване на водното тяло 
на река Въча.  На 27.12.2019 г. в община Кричим е получено постановление от 
20.12.2019 г. с вх. № РД-02-17-130#1/27.12.2019 г., с което прокурор Ваня Христева 
постановява, че изпраща приложената преписка № 10005/2019 г. по описа на Окръжна 
прокуратура гр. Пловдив по компетентност на Районна прокуратура гр. Пловдив. 

4. На 03.01.2020 г., във връзка с получен в община Кричим устен сигнал, 
служители от общината, извършиха проверка на място в ПИ 39921132.484 по КККР на 
гр. Кричим, одобрени със заповед  № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на изпълнителния 
директор на АГКК,  с трайно предназначение  Горска територия , начин на трайно 
ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”.  Имотът се намира на територията на  
община Кричим, област Пловдив. Собственик на имота е МЗГ-ДЛ, ЕИК 0006638716. 

Същият е разположен източно до  републикански път ІІІ- 866 Девин – Кричим 

на разстояние от около 80-100 м. южно от „Симеонов мост”. Достъпът до имота се 

осъществява  по горски (полски) път. Територията попада в защитена зона, част от 

Националната екологична мрежа Натура 2000, BG0001030 -  ”Родопи западни”, 

обявени по Директивата за опазване на природните местообитания 92/43/ЕИО. 

              При извършената проверка се установи, че в имота са  депонирани строителни 
отпадъци, на площадка с размери от около 12 м./8 м., състояща се от 5 (пет) броя 
камари от които: 3 броя  фрезован асфалт и 2 броя трошен камък примесен със ситна 
фракция. Същите представляват строителните отпадъци следствие от дейности на 
СМР. 

С писмо изх. № 45/03.01.2020 г. (наш вх. № АО-07-12-7#1/03.01.2020 г.) 

директора на ТП „Държавно ловно стопанство – Тракия” с. Стряма ни уведомява, че 

горе описаните материали са остатъчен продукт от приключилата рехабилитация на 

републикански път ІІІ-866 „Михалково – Кричим”. Същите се намират в подотдел 

1038-а – държавна собственост и ще бъдат използвани за насипване на горски 

автомобилен път „Кознишка река”. 

2.2. Въвличане на обществеността при осъществяване на дейности по 
мониторинг и активното им сътрудничество в реализацията на мерки, насочени към  
опазване на природната среда и биоразнообразието. 

2.2.1. Популяризиране дейностите за опазване на околната среда, и най – вече на 
биоразнообразието, сред местните жители.  

- дейностите за опазване на околната среда на територията на община Кричим 
се популяризират чрез месечния информационен бюлетин и чрез  разпространяване на 
информационни материали под формата на брошури и дипляни. 
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Ежегодно се отбелязва чрез различни форми и мероприятия организирани в 
Общинския младежки дом: „Денят на гората”, „Денят на водата”, „Денят на земята” и 
др., чрез които се цели популяризиране на дейностите по опазване на околната среда и 
биоразнообразието. 

Традиционно и ежегодно община Кричим се включва в кампаниите „Да 
изчистим България за един ден”, а като положителна тенденция се забелязва и 
включването на все повече доброволци, което е показателно за нарастващото 
обществено съзнание и отношение към заобикалящата ни среда.  

2.2.2 Информиране чрез медиите за политиката на общината, за конкретни 
резултати от реализираните мерки, за предстоящи   събития, включително провеждане 
и на регулярни пресконференции с журналисти и срещи с НПО. 

- Обществеността се информира за политиката на общината, за конкретни 
резултати от реализираните мерки за предстоящи събития, чрез местния 
информационен бюлетин, интернет-страницата на община Кричим и чрез  местния 
кабелен  оператор. 

2.3. Координация на усилията между местните власти и контролните органи, 
отчитащи екологичните параметри на околната среда, намиращи се на различно 
подчинение. 

2.3.1. Координация на действията по прилагане на заложените в настоящия 
План за действие мерки с РИОСВ и с БДУВ- Източнобеломорски район.  

- Община Кричим изпълнява предписанията и препоръките дадени от 
експертите  на Регионалната инспекция по околната среда и водите, както и на БД 
ИБР. 


