
 - 1 - 

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

тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 

e-mail: obs_krichim@abv.bg 
  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 151 

Протокол № 20 от 27.04.2021 година 
 

ОТНОСНО:  Информация от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно отчет за 

изпълнението на дейностите по разделно събиране на отпадъците на територията на община 

Кричим по смисъла на чл. 19, ал. 3, т. 6 от Закона за управление на отпадъците, включително 

и постигане на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 и чл. 32, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците към 31 декември 2020 година. 

Вносител: Атанас Калчев – Кмет на община Кричим 

Докладва: Атанас Калчев - Кмет на община Кричим 

Становища: ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; 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 и ПК по социални дейности, образование, 

култура  към ОбС. 

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 12, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС при община Кричим, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-

2023 год., Общински съвет при Община Кричим приема Отчет за изпълнението на 

дейностите по разделно събиране на отпадъците на територията на община Кричим по 

смисъла на чл. 19, ал. 3, т. 6 от Закона за управление на отпадъците, включително и 

постигане на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 и чл. 32. ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците към 31 декември 2020 г. 
 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания и на основание 

чл. 17, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на ОбС при община Кричим, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023 год., като взе предвид 

фактическите и правни основания в Информация с вх. № РД-01-08-76/14.04.2021 год. от  

Кмета на община Кричим, както и  положителните становища на постоянните комисии към 

ОбС – Кричим: ПКМСОРЗ, ПКБФЕППМР, ПКУТИБСЕПОСКД и ПКСДОК. 
 

Общ брой общински съветници: 13 

Брой присъствали на гласуването: 13 

ГЛАСУВАЛИ:  

„ЗА” – 13 /тринадесет/; 

„ПРОТИВ” –  няма; 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 

Протоколчик:  

  /Кр. Манолова/ 

                Председател на ОбС: ……………. 

                                                      / А. Хаджиева / 
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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 

19, АЛ. 3, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

И ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 31, АЛ. 1, Т. 1 И ЧЛ. 32. АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 г. 

 

От края на 2007 г. в Община Кричим е въведена, организирана и нормално 

функционираща и към настоящият момент, система за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки, на основание сключен Договор с ,,Екобулпак” АД. Контейнерите за разделно 

събиране, разположени по улиците като елементи на системата за разделно събиране на 

отпадъци, се разполагат съобразно утвърден от общината план. 

По смисъла на действащото в Р България законодателство, разделното събиране 

трябва да бъде насочено към отпадъците, за които съществуват мощности за преработка в 

страната. Към момента това са хартиените и картонени отпадъци, пластмасовите отпадъци, 

стъклените отпадъци и отпадъците от черни и цветни метали. 

Според произхода и предназначението, хартиените и картонени отпадъци могат да 

бъдат групирани, както следва: 

- отпадъци от вълнообразен картон; 

- отпадъци от гладък картон; 

- отпадъци от хартия за писане и печат; 

- стари вестници; 

- опаковъчна хартия за торби; 

- опаковъчна хартия за пликове, пакетиране, обвиване и др.; 

- лят амбалаж. 

Видовете хартия и картони по класове са определени с БДС EN 643. 

Пластмасовите отпадъци включват: 

- отпадъци от полиетилен (ПЕ)-ниска и висока плътност; 

- отпадъци от полиетилен терефталат (ПЕТ); 

- отпадъци от полипропилен (ПП); 

- отпадъци от полистирол (ПС); 

- отпадъци от поливинилхлорид (ПВЦ). 

Стъклените отпадъци са основно от стъклени опаковки – бяло, зелено и кафяво 

стъкло. 

Металните отпадъци, образувани в домакинствата, са предимно от повредени уреди, 

негодни за употреба метални предмети, като: брави, панти, обков, пружини, оградни мрежи, 

домакински инструменти; дефектирали части от инвентар и техника; метални опаковки от 

бира, консервни кутии, капачки, дебели фолийни материали и др. 

Видът и броят на необходимите съдове за събиране на отпадъците е в зависимост от 

населеното място, броя жители, характера на територията (релеф, климат, транспортна 

инфраструктура и др.), характер и гъстота на застрояване (разположение на жилищните и 

обществени сгради, предприятията и търговските обекти), начин на събиране (смесено, 

разделно) и периодичността на транспортиране. 

Периодичността на транспортиране на събраните отпадъци зависи от характера на 

населеното място и гъстотата на застрояване, от сезона, от вида и количеството генерирани 

отпадъци, от степента на обезпеченост с необходимите съдове и техника. 

Броят на контейнерите за разделно събиране на отпадъците се определя в зависимост 

от количеството и състава на отпадъците, съобразно приета периодичност на 

транспортиране. При липса на информация, може да бъде прието обслужване на около 500 

жители от 1 контейнер. 
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На територията на община Кричим има разположени 30 (тридесет) жълти контейнера 

тип „БОБЪР” с обем 1100 л., жълти кофи с обем 360 л. – 43(четиридесет и три) бр. и 35 

(тридесет и пет) броя зелени контейнери тип „ИГЛУ” с обем 1400 л.  

Населението по настоящ адрес на община Кричим според наличните данни в ГРАО 

към 15.12.2020 г. е 9 185 (девет хиляди сто осемдесет и пет) жители. Изчисленият необходим 

минимален обем на съдовете за разделно събиране на отпадъците от опаковки е 86 339 

(осемдесет и шест хиляди триста тридесет и девет) литра. Общият обем на разположените 

контейнери е 97 480 (деветдесет и седем хиляди четиристотин и осемдесет) литра и 

надвишава изисквания обем с 11 141 (единадесет хиляди сто четиридесет и един) литра. 

Почистването на контейнерите за хартия и пластмаса се извършва през седмица, а на 

контейнерите за стъкло - веднъж на три месеца. 

Поради усложнената ситуация в резултат на пандемията COVID-19, ЕКОБУЛПАК 

БЪЛГАРИЯ АД съсредоточава усилията си през отчетната 2020 година основно към 

стриктното спазване на графика на обслужване и допълнителна дезинфекция на 

контейнерите. Част от информационно-образователната кампания за популяризиране на 

системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки освен брошурите и афишите, бяха 

информационните съобщения и обяви на интернет-страницата  на община Кричим. Освен 

новата си интернет страница – ecobulpack.bg – ЕКОБУЛПАК БЪЛГАРИЯ АД продължава и 

активното си участие във Facebook, като публикува актуална информация за изпълнявани 

информационни кампании, за графика на обслужване и специални послания, призоваващи 

гражданите да събират разделно отпадъците си. 

Системата за разделно събиране на отпадъци – хартия и пластмаса, е въведена и в 

административните сгради – собственост на община Кричим, както и на територията на 

учебните и детските заведения. 

В изпълнение на задълженията си за организирането на дейностите по разделно 

събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказване съдействие на организациите за 

оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. и за определяне местата за 

разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за 

предаване на масово разпространени отпадъци, община Кричим полага усилия за създаване 

на добра практика всички търговски обекти на територията й да транспортират събраните от 

дейността им количества хартия на депо на площадката на общинския гараж, с което се цели 

предотвратяване струпването им в и около контейнерите за разделно събиране, както и 

създаване на трайни навици за разделно събиране на този отпадък.  

На територията на община Кричим няма изхвърляне на опасни отпадъци, поради 

липса на такива източници на замърсявания - предприятия, фирми и др. 

През 2020 г. от община Кричим са събрани и извозени смесени битови отпадъци  - 

3 301.30 (три хиляди триста и един и тридесет) тона и следните количества разделно събрани 

отпадъци: 

 

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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Делът на рециклируемите материали от общо събраните разделно отпадъци е 77.04 %, 

с което си изпълняват заложените цели по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на 

отпадъците, където целта е не по-малко от 50% от общото тегло на тези отпадъци да са годни 

за рециклиране, което по смисъла на ЗУО е всяка дейност по оползотворяване, чрез която 

отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за 

първоначалната им цел или за други цели.  

Усилията на община Кричим са насочени към популяризиране на ползите от 

разделното събиране на отпадъците, което е от изключително значение за намаляване на 

общото количество битови отпадъци депонирани на сметището в с. Цалапица. Постигането 

на тази важна за нас цел ще окаже положително влияние върху размера на отчисленията, 

които се дължат за всеки тон депониран битов отпадък. Обучението на подрастващите по 

проблемите на опазване на околната среда и управление на отпадъците е от съществено 

значение за постигане на дългосрочни резултати по отношение формиране на гражданско 

поведение и култура за разделно събиране на отпадъците, за нетърпимост към замърсяването 

на околната среда и изграждане на трайни навици по опазване чистотата на населеното 

място. 

Формирането на положително отношение по опазване на околната среда и 

изграждането на трайни навици за разделно събиране на отпадъците, е най-важната 

предпоставка, която ще способства за намаляване на общото количество депонирани твърди 

битови отпадъци и увеличаване на общото количество на разделно събраните отпадъци. 

Постигането на тази важна цел ще доведе до значително намаляване на разходите за 

отчисленията 

Община Кричим е сред общините в България, които спазват изискванията за 

депониране на неопасни твърди битови отпадъци на депа, които отговарят на европейските и 

националните изисквания от средата на 2009 г., когато за страната ни беше крайният срок за 

привеждане в съответствие с тези изисквания. 

По отношение на строителните отпадъци, образувани в резултат, както от общинските 

дейности, така и от домакинствата, се изхвърлят на единствената за района регламентирана 

площадка за строителни отпадъци в с. Първенец, на основание подписан договор № РД-02-

21-169 от 02.10.2020 г. между община Кричим и  ,,СО – СПЕКТЪР” ЕАД, община Родопи, 

като собственик на депото.  

През 2020 г. са предадени общо 157,28 (сто петдесет и седем и двадесет и осем) тона 

строителни отпадъци, от които:  

- бетон – 31.70 т.;  

- керемиди, плочи, фаянс – 38.02 т.;  

- смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянс - 87.56 т. 

Община Кричим изпълнява задължението си да организира предаването на 

строителните отпадъци за  подготовка на повторната им употреба, рециклиране и друго 

оползотворяване на материали от неопасни строителни отпадъци на регламентирани за това 

площадки и депа, с което изпълнява изискванията на ЗУО в тази област. 

Към настоящия момент община Кричим все още не е изпълнила ангажимента си по 

отношение разделното събиране на биоразградимите отпадъци по смисъла на чл. 31, ал. 1, т. 

2 от ЗУО, а именно: „най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството 

депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на 

същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.“, но очакванията са, че с 

реализирането на проекта за изграждане на компостираща инсталация в партньорство с 

община Перущица, това ще бъде преодоляно и община Кричим ще изпълни в пълнота 
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задълженията си произтичащи от действащото законодателство в областта на управление 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 отношение спазване изискванията 

на Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда, бяха 

установени 6 (шест) нарушения на Наредбата за управление на отпадъците на Община 

Кричим. На извършителите е съставен фиш. 

 

 

 

 


