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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 91 

Протокол № 8 от 04.07.2016 година 

ОТНОСНО:  Предложение  от Атанас  Стефанов Калчев  – Кмет  на Община Кричим, 
относно  Даване  на  съгласие  за  ползване  на  част  от  натрупаните  средства  от 
отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 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,  за  финансиране  на  предварителни  и 
подготвителни  действия,  необходими  за  кандидатстване по  процедура  за  набиране на 
проектни  предложения  BG16М10Р0022.001  „Проектиране  и  изграждане  на 
компостиращи  инсталации  за  разделно  събирани  зелени  и/или  биоразградими 
отпадъци,  включително осигуряване на необходимото оборудване и  на  съоръжения и 
техника  за  разделно  събиране на  зелени и  биоразградими отпадъци”    по приоритетна 
Ос 2 „Отпадъци” по ОПОС 20142020 г.” 
Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим. 
Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим. 
Становища: ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; 
ПК  по  устройство  на  територията,  инфраструктура,  благоустрояване,  строителство, 
енергийна  политика,  общинска  собственост  и  комунална  дейност;  ПК  по  социални 
дейности,  образование,  култура  и  ПК  по  местно  самоуправление,  обществен  ред  и 
законност към ОбС. 

На  основание  чл.  21,  ал.  1,  т.  23  от  Закона  за местното  самоуправление  и 
местната  администрация,  във  връзка  с  чл.  64,  ал.  4  от  Закона  за  управление  на 
отпадъците и във връзка с чл. 24 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, Общински съвет при община Кричим: 

1.  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  до 
112 500,00  лв.  (сто  и  дванадесет  хиляди  и  петстотин  лева),  за  финансиране  на 
предварителни  и  подготвителни  действия,  необходими  за  кандидатстване  за 
безвъзмездна  финансова  помощ  с  проектно  предложение  по  процедура 
BG16М10Р0022.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 
разделно  събирани  зелени  и/или  биоразградими  отпадъци,  включително 
осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно 
събиране на зелени и биоразградими отпадъци” , Приоритетна ос 2 „Отпадъци” по 
Оперативна програма „Околна среда 20142020 г.”.
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2.  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  за  покриване  на  нуждите  за финансиране  на  предварителни  и 
подготвителни  дейности,  необходими  за  кандидатстването  за  безвъзмездна 
финансова  помощ  по  ОПОС  2014  –  2020  г.,  процедура  за  набиране  на  проектни 
предложения BG16М10Р0022.001 

Приложение:  Копие  от Протокол  от  15.04.2016  г.  от  заседание  на  Общото 
събрание на РСУО – Цалапица. 

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

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

АХ/КМ
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