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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 

№ 268 

Протокол № 38 от 31.01.2023 година 
 

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно даване 

на съгласие за разходването на отчисленията на община Кричим за 2023 година по чл. 60, ал. 2, 

т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО чрез вътрешни компенсирани промени, без промяна на начина и 

размера на такса битови отпадъци. 

Вносител: Атанас Калчев – Кмет на община Кричим 

Докладва: Атанас Калчев - Кмет на община Кричим 

Становища: ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; ПК по 

местно самоуправление, обществен ред и законност; 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. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с § 59 и § 60, ал. 1 от Преходни и допълнителни разпоредби на 

Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, изм. 

ДВ, бр. 100 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., във връзка със Закона за управление на 

отпадъците, и след проведеното ПОИМЕННО гласуване, Общински съвет при община 

Кричим: 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие дължимите месечни обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 

и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 2023 година в прогнозен размер 302 940 

лв, да остават по сметката на община Кричим, като чрез вътрешни компенсирани промени и без 

да се променя начина на определяне и размера на такса битови отпадъци за 2023 година, да 

бъдат ползвани за дейности свързани с управлението на отпадъците, както следва: 

1.1. За закупуване на съдове за битови отпадъци кофи тип „Кука“ – 100 000 лв.; 

 1.2. За провеждане на мащабна информационна разяснителна кампания сред населението 

на община Кричим за дейностите по управление на отпадъците, свързани с предотвратяване 

образуването на отпадъци, ползите от разделното събиране на зелените и биоразградимите 

отпадъци от домакинствата, с цел депонирането им на компостиращата инсталация за 

последваща обработка съгласно технологията – 30 000 лв.; 

1.3. За компенсиране на дейностите по управление и реализиране на предмета на дейност 

на учреденото търговско дружество с ограничена отговорност със 100 % общинско участие 

"Компост 2022" ООД, със съдружници Община Кричим и Община Перущица, определени в 

Анализ на услугата от общ икономически интерес и при спазване на законодателството на 

държавните помощи в областта на услугите от общ икономически интерес – 100 000 лв. 

1.4. За финансиране на дейности по прилагане на противоепидемични мерки на обекти и 

територии за широко обществено ползване на територията на община Кричим – 72 940 лв.   

   

2. Възлага на Кмета на община Кричим да предприеме всички необходими правни и 

фактически действия по изпълнение на настоящото решение 
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МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания  и проведеното 

поименно гласуване в изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, на основание чл. 

21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 

59 и § 60, ал. 1 от Преходни и допълнителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение 

на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, изм. ДВ, бр. 100 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 

г., във връзка със Закона за управление на отпадъците, като взе предвид фактическите и правни 

основания в Предложение с вх. № РД-01-08-17/16.01.2023 г. от Кмета на община Кричим, и 

положителните становища на постоянните комисии към ОбС – Кричим: ПКБФЕППМР, 

ПКМСОРЗ, ПКУТИБСЕПОСКД и ПКСДОК, и с цел създаване на законосъобразни 

предпоставки за целесъобразно ползване на дължимите отчисления за всеки тон депониран 

отпадък по смисъла на ЗУО чрез вътрешни компенсирани промени и без промяна начина на 

определяне и размера на ТБО в община Кричим за 2023 година, за реализиране на дейности 

свързани с управлението на отпадъците, които не са намерили отражение в план сметката за 

ТБО за 2023 г. 

 
 

 

Общ брой общински съветници: 13 

Брой присъствали на гласуването: 13 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:  

„ЗА” –  13 /тринадесет/ 

„ПРОТИВ” –  няма; 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

 

 

Протоколчик:  

  /Кр. Манолова/ 

                

        Председател на ОбС: ……………. 

                                                      /А. Хаджиева/ 

 

АХ/КМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


