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Програмата за управление на отпадъците на община Кричим за периода 2015-2020 г. 

е разработена на основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците, който изисква 

общините да разработват и изпълняват програми за управление на отпадъците за 

територията на съответната община за период, който следва да съвпада с периода на 

действие на Националния план за управление на отпадъците  и Националната програма за 

управление на отпадъците като негова съществена част; да ги разработят в съответствие със 

структурата, целите и предвижданията на НПУО. В допълнение Закона за управление на 

отпадъците изисква общинските програми да включват и необходимите мерки за 

изпълнение на задълженията на общините, произтичащи от същия закон. 

При разработването на програмата са взети предвид освен посочените законови 

изисквания и редица европейски и национални програмни и методически документи. 

Програмата включва в обхвата си тези отпадъци в приложното поле на ЗУО, които са 

от компетенциите на общинските власти: 

- битови отпадъци 

- строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради 

- производствени отпадъци – утайки от ПСОВ 

- опасни отпадъци – битови и строителни 

Програмата за  управление на отпадъците е разработена под ръководството  на кмета 

на община Кричим. 

След проведените процедура на обществени консултации и процедура за преценка на 

необходимостта от екологична оценка по реда на ЗООС, Програмата за управление на 

отпадъците за периода 2015-2020 г. на община Кричим е приета с Решение № 338, взето с 

Протокол № 35 от 24.09.2015 г. на Общински съвет при Община Кричим.  

С решение № 92, взето с Протокол № 8 от 04.07.2016 г., е извършено изменение и 

допълнение към ПУО в раздел 5 „Мерки за постигане на целите“, Стратегическа цел 2 

„Увеличаване на количеството на рециклираните и оползотворените отпадъци и намаляване 

и предотвратяване на риска от депониране на отпадъци, Подпрограма „Разделно събиране и 

достигане на целите и изискванията на битовите биораградими отпадъци и на 

биоотпадъците“ и раздел Приложение: „Анализ на текущото състояние при управление на 

отпадъците при община Кричим“, т. 8.2.1. „Анализ на битовите отпадъци“ 

С решение № 239 взето с протокол № 27 от 20.11.2017 г. е извършено изменение и 

допълнение към ПУО в Приложение: „Анализ на текущото състояние при управление на 

отпадъците при община Кричим“, т. 8.2.1. „Анализ на битовите отпадъци“ и т. 8.3. Прогнози 

за образуваните отпадъци, т. 8.3.1. Прогнози за образуваните битови отпадъци. 

С решение № 280, взето с протокол № 32 от 15.03.2018 г. на Общински съвет при 

община Кричим е приета последната актуализация на Програмата за управление на 

отпадъците, в която са отразени всички предприети от община Кричим действия във връзка 

с прилагането на изискванията на ЗУО и Насоките по процедура BG16M10P002-2.005 

„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени 

и/или биоразградими отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.  
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Програмата за управление на отпадъците на община Кричим за периода 2015-2020 г. 

има за цел да осигури на община Кричим инструмент за планиране на необходимите 

ресурси, мерки и дейности за предоставяне на качествени услуги по управление на 

отпадъците на жителите на общината и да подобри управлението на отпадъците в 

съответствие с общоевропейската йерархия за отпадъците. 

Програмата за управление на отпадъците е важен стратегически документ на община 

Кричим и е един от най-важните инструменти за прилагане на законодателството на местно 

ниво по отношение на отпадъците. Тя се разработва в съответствие с нормативните 

изисквания на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл. 15, ал. 1, 

т. 3, чл. 57 и чл. 59 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Програмата за 

управление на отпадъците е секторна програма и е неразделна част от Общинските 

програми за опазване на околната среда. 

Програмата за управление на отпадъците в община Кричим обхваща дейностите по 

поддържане чистотата на обществени места, събиране, извозване и обезвреждане на битови 

и строителни отпадъци и осъществяване на контрол върху тях. 

Генералната дългосрочна цел на Програмата на община Кричим е: „Ефективно 

използване на отпадъците като ресурси и намаляване на генерирането  и на 

депонирането им.”          

Стратегическа цел 1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване 

Един от основните приоритети на Програмата за управление на отпадъците на 

община Кричим е провеждане на целенасочена политика за предотвратяването на 

отпадъците. 

Изпълнение на план за действие: 

1. Използване на мерки за планиране или други икономически мерки за насърчаване 

на ефикасното използване на ресурсите чрез предотвратяването на отпадъци. 

2. Използване на разяснителни кампании и предоставяне на информация, насочена 

към широката  общественост   като цяло или към специфични групи от потребители  

периодично се извършва организиране на беседи, раздават се брошури и се  организират 

образователни кампании сред подрастващите ученици и към широката общественост. 

3. Дава пример като въвежда мерки за предотвратяване на отпадъците в ежедневната 

практика и дейността на общинската администрация чрез намаляване използването на 

хартия, предоставяне на електронни услуги,  и др.  

Стратегическа цел 2.  Увеличаване на количествата на рециклираните и 

оползотворените отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирани 

отпадъци – в програмата за управление на отпадъците, за която са разработени  мерки, 

тематично обособени в пет подпрограми: 

І. Подпрограма „Разделно събиране и достигане на целите за подготовка за 

повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, 

метали, пластмаса  и стъкло”.  
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: 

- 30 жълти контейнера тип „БОБЪР”  с обем 1100 л.,  

   - 43 бр. жълти кофи с обем 360 л.  

- 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 
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разположените контейнери е 97 480 литра и надвишава изисквания обем с 19 430 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. 

 

1. Мярки/Дейност: Осигуряване на площадка за предаване на разделно събрани 

битови отпадъци от домакинствата и подобни на домакинствата източници, вкл. ЕГО, 

НУБА, ИУЕЕО, от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло и др.  

Съгласно чл. 19, ал. 6 от ЗУО, площадките по ал. 3, т. 11 се осигуряват и 

експлоатират самостоятелно от общината или чрез сключване на  договор. Поради 

причината, че община Кричим по брой на населението не попада в обхвата на тези 

изисквания е необходимо да се сключи договор с фирма извършваща такъв вид услуги. 

2. Мярка/Дейност: Ежегодно планиране и осъществяване на тематични 

проверки за изпълнение на изискванията  за разделно събиране и изхвърляне на 

отпадъците в организираната от общината система за разделно събиране на 

отпадъците.  

На територията на община Кричим периодично се извършват проверки за наличие на 

новосъздадени нерегламентирани сметища и се предприемат своевременни мерки за 

елиминирането им.  

През 2020 г. на територията на община Кричим по спазване изискванията на Закона 

за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда бяха установени 6 

нарушения на Наредбата за управление на отпадъците на Община Кричим. На 

извършителите е съставен фиш. 

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. 

През 2020 г. от община Кричим са събрани и извозени следните количества смесени 

битови отпадъци  - 3 301, 30 т. 

В резултат на предприетите мерки, през последните години количеството на разделно 

събраните битови отпадъци от хартия и картон, пластмаса и стъкло, в община Кричим 

значително нарасна, но не е достатъчно за изпълнение на целите на общината за 

рециклиране на тези потоци отпадъци. Поради това, както и факта, че тези отпадъци 

представляват около 30% от битовите отпадъци в Кричим, общината ще предприеме 

допълнителни действия. За 2020 г. количествата на разделно събрани отпадъци са: 

 

 

Отчет за отпадъци от опаковки, събрани и 

сепарирани от ЕКОБУЛПАК АД от системата за 

разделно събиране в община Кричим за 2020 г. 

Постъпили отпадъци от 

опаковки 

 

(тона) 
32.320 

От тях рециклируеми:   

Хартия (тона) 12.280 

Пластмаса (тона) 3.450 

Метал (тона) - 

Стъкло  (тона) 9.170 

Общо рециклируеми (тона) 24.900 
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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. 

 

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/. 

В окончателния доклад за оценка на въздействие върху околната среда на Работен 

проект на обект „Депо за твърди битови отпадъци на гр. Пловдив в землището на с. 

Цалапица“ е извършена оценка на проекта при височина – 30 м /в средата 36 м/ над 

прилежащия терен вместо предвидената според предварителния проект – 13 м. По тази 

причина с цел да се намали общото слягане на основата на експлоатационното натоварване 

във всеки котлован преди уплътняването на основата се изпълнява закоравяващ кил от 

уплътнена баластра или чакъл, имащи по-добри деформационни характеристики от 

околната почва в основата.  

С изпълнението на “етаж II“ от кота +13(22) до кота 30(36) спрямо кота +/-

0,00=174,40 се предвижда депонирането на  1 226 077 m3 (1 226 077 t), при степен на 
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уплътняване γ=1,00 t/m3 с компактор  Bomag BC772RB – 37t, като при прогнозен график за 

постъпващите отпадъци на вход до 70 000 t./y. отпадъци, се предвижда увеличаване на 

експлоатационния период  до 2036 г., а с осигуряване на предварително третиране – 

инсталация за сепариране, която да подпомогне увеличаване на количеството на отпадъците 

за оползотворяване се очаква осигурен капацитет за около 30 години. 

С оглед НДНТ и Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за 

изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване 

и обезвреждане на отпадъци, оператора на депото ще извършва предварително третиране на 

отпадъците, което ще допринесе за постигане целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО и намаляване 

емисиите от парниковите газове от депонираните отпадъци. 

 

3. Мярка/Дейност: Сключване на нов договор с организацията за 

оползотворяване на отпадъци от опаковки, преди срока на изтичане на текущия 

договор 

 

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 България 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. 

На 08.01.2020 г. поради смяна на името на фирмата изпълнител е преподписан 

договор за сътрудничество с ,,ЕКОБУЛПАК БЪЛГАРИЯ” АД  със срок на действие от 

01.01.2020 г. до 31.12.2024 г. 

 

II. Подпрограма „Разделно събиране и достигане на целите и изискванията за 

битовите, биоразградими отпадъци и биоотпадъци”: 

1. Мярка/Дейност „Подготовка и изпълнение на проект на общината за 

изграждане на съоръжение за компостиране на зелените отпадъци в зависимост от 

условията и изискванията в поканата към общините за кандидатстване по ОПОС 

2014-2020 г. 

 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 
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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. 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 компостиращи инсталации за 

разделно 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. 
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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 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. 

На 27.05.2020 год. между Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“ в 

Министерство на околната среда и водите и Община Кричим в партньорство с Община 

Перущица е подписан административен договор №Д-34-47/27.05.2020 год. за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 год.“, 

съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на 

Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG 16M1OP002-2.005 

„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 год.“ 

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца, считано от датата на 

влизане в сила на договора.  

Общата стойност на проекта е 3 445 095,84 лв., от които 2 194 572,19 лв. от 

Европейския фонд за регионално развитие; 387 277,46 лв. национално съфинансиране от 

държавния бюджет на Република България; 297 429,52 лв. собствен принос на 

Бенефициента и 565 816,67 лв. недопустим разход (възстановим ДДС). 

В изпълнение на сключения административен договор със Заповед №  РД-02-09-202/ 

29.05.2020 г. е определен екип за управление на проекта. 

Открити са процедури по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане на 

дейностите, необходими за реализиране на проекта със следните предмети: „Избор на 
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изпълнител за осъществяване на строителен надзор и оценка на съответствието по 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“ и 

„Инженеринг - проектиране, СМР, доставка на оборудване и механизация и осъществяване 

на авторски надзор в изпълнение 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", като част от проектното 

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“.    

Сключени са договори за предварителни дейности, необходими за изготвяне на 

проектните дейности, за организация и управление, за строителен надзор и оценка на 

съответствието, за информация и комуникация, и за инженеринг – проектиране, СМР, 

доставка и оборудване и механизация и осъществяване на авторски надзор в изпълнение на 

проекта 

ІІІ. Подпрограма „Прилагане на изискванията за строителни отпадъци и 

отпадъци от разрушаване на сгради” 

Мярка/дейност: Проучване на възможностите  за рециклиране на строителни  

отпадъци в териториално  близки региони, както и за  оползотворяване на строителни  

отпадъци в обратни насипи, рекултивация на нарушени терени и стари депа и други  

подобни 

Строителните отпадъци, както от общинските дейности, така и на населението се 

предават на площадка в с. Първенец, която представлява инсталация за третиране на 

строителни материали. През 2020 г. са предадени общо 157.28 т. строителни отпадъци, от 

които бетон – 31.70 т; керемиди, плочи, фаянс – 38.02 т и 87.56 т. смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, фаянс. 

 

ІV. Подпрограма „Управление на отпадъците от утайки от пречиствателната 

станция за отпадъчни води”  

Мярка/Дейност: „Предаване за експлоатация на ПСОВ Кричим и допълнително 

третиране на утайките с цел тяхното последващо оползотворяване на ВиК Оператора 

след въвеждането в експлоатация на пречиствателната станция по реда на ЗУТ 

Пречиствателната станция за отпадъчни води е въведена в експлоатация и на  

07.08.2015 г. между община Кричим и „В и К” ЕООД гр. Пловдив бе подписан 

Споразумителен протокол № Ю-01-76/07.08.2015 г., Договор от 28.01.2016 г. за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги и Приемо-предавателен 

протокол от 29.02.2016 г. съгласно които В и К оператора на територията на област Пловдив 

поема стопанисването, поддържането и експлоатацията на гореописания обект. 

 

V. Подпрограма „Управление  и намаляване на риска от депонираните 

отпадъци” 
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1. Мярка/Дейност: Реализиране на проекта за рекултивация на старото 

общинско сметище в местността „Сух дол” 

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 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. 



ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2015-2020 г. 

НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2020 г. 

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 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. 

Във връзка с гореизложеното и с оглед създаване на предпоставки за реализиране на 

проектното предложение, което е в интерес и полза и на двете общини, и в изпълнение на 

Решение № 285, взето с Протокол № 20 от 31.03.2017 г. на Общински съвет при община 

Брацигово и Решение № 201, взето с Протокол № 21 от 04.07.2017 г. на Общински съвет при 

община Кричим на 30.08.2017 г. бе подписан Анекс към договор № РД-16-00-167/ 

03.10.2014 г. за предоставяне на безвъзмездно право на управление и ползване върху 

недвижими имоти – общинска собственост, намиращи се в землището на с. Козарско, 

община Брацигово. 

В изпълнение на горното на 31.01.2018 г.  до Министърът на регионалното развитие 

и благоустройството бе подадено заявление за презаверяване на разрешение за строеж, 

което е изгубило правно действие (на основание чл. 153, ал. 3 от ЗУТ) за презаверяване на 

издаденото Разрешение за строеж № РС-78/03.12.2014 г.,  за обект „Закриване и 

рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на община Кричим”. Завереното 

разрешение за строеж е получено в община Кричим на 12.02.2018 г. 

 

VІ. Подпрограма „Развитие на административния капацитет за управление на 

отпадъците” 

Оперативна цел „Подобряване на нормативното осигуряване на дейностите по 

управление на отпадъците 

1. Дейности/Мерки: Приемане на промени в общинската нормативна уредба 

съобразно развитието и изискванията на националното законодателство и местните 

политики за отпадъци 

С Решение № 308 взето с Протокол № 35 от 12.06.2018 г. на Общински съвет при 

община Кричим са приети изменения в Наредба за управление на отпадъците на 

територията на община Кричим. 

 

VІІ. Подпрограма „Информиране на обществеността по въпросите за 

управление на отпадъците” 

Оперативна цел: Повишаване ролята на обществената в политиката за 

управление на отпадъците в община Кричим 

Мярка/Дейност: Публикуване на обяви за консултации, провеждане на срещи, 

обществени обсъждания и други в процеса на вземане на решения по общински 

нормативни актове, решения и общински документи в областта на отпадъците 

Регулярно на интернет страницата на общината се публикуват обяви за консултации, 

провеждане на срещи, обществени обсъждания и други в процеса на вземане на решения по 

общински нормативни актове, решения и общински документи в областта на отпадъците 

 



ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2015-2020 г. 

НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2020 г. 

Дейност/Мярка: Публикуване на годишни отчети за изпълнение на настоящата 

програма за управление на отпадъците до 2020 година на община Кричим на нитернет 

страницата на общината 

Ежегодно на интернет страницата на общината www.krichim.bg, в раздел „За 

общината”, „Административни актове”, „Програми” се публикуват Годишни отчети за 

изпълнение на Програма за управление на отпадъците 2015-2020 г., след приемането им от 

Общински съвет при община Кричим. 

 

Оперативна цел Изграждане на информационно поведение и участие на 

населението относно разделно събиране на отпадъци 

1. Дейност/Мярка: Провеждане на кампании за пролетно и есенно почистване 

на гр. Кричим и Участие в местни, национални и международни кампании за 

намаляване на отпадъците  

 

През 2020 г. предвид ситуацията с Covid-19 на територията на община Кричим с цел 

избягване струпване на много хора не са се състояли кампании за пролетно и есенно 

почистване. 


