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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 й 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 редица срещи и обсъждания в хода на
нейното приемане и резултатите от тях са отчетени при изработването й. Взети са предвид и
предходни разработки на общински екологични, стопански, финансови, здравни,
архитектурно-строителни и други проучвания.
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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”, поделенията 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. Възстановяване на напоителни системи – В по-голямата си част 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
територията на общината, няма регистрирани концентрации на замърсявания на въздуха със
стойности над пределно допустимите и няма подадени сигнали за замърсявания на
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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.
През последните години природния газ се налага като предпочитан енергиен източник.
Предимствата му са, че е екологосъобразно и енергийно ефективно гориво.
Ето защо през последните години община Кричим използва природен газ, като
източник на отопление на сградите общинска собственост. Газифицирани са следните
сгради: ДГ „Ралица”; ДГ „Незабравка” НУ „В. Левски”; СУ „П. Р. Славейков”, както следва:
- База 1 – бул. „Тракия” № 24 и База 2 – ул. „Д. Благоев” № 5; сградата на Общинска
администрация при община Кричим и сградата на бивша „Градска поликлиника”.
През 2020 г. от страна на общинското ръководство бяха предприети действия за
газифициране на сградата на Домашен социален патронаж. За газифициране остават
сградата на НЧ „Пробуда – 1912 г.“ и Младежки дом.
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 30 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 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 приоритетите 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 2020 г. са предадени общо 157,28 т. строителни отпадъци, от
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които: бетон – 31.70 т; керемиди, плочи, фаянс – 38.02 т и 87.56 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 2020 г. от община Кричим са събрани и извозени смесени битови отпадъци 3 301.30 т. 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
32.320
(тона)
опаковки
От тях рециклируеми:
(тона)
12.280
Хартия
(тона)
3.450
Пластмаса
(тона)
Метал
(тона)
9.170
Стъкло
(тона)
Общо рециклируеми
24.900
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 от ползите на 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.
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.
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.
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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 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.
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
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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 16-00167/03.10.2014 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 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 настоящият 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.
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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 не може
да бъде одобрено за финансиране. Същото е включено в списъка с предложените за
отхвърляне проектни предложения от оценителната комисия, назначена със Заповед № РДОП-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»
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В изпълнение на решението на 25.11.2017 г. по електронен път с рег. №
BG16M1OP002-2.005-0004, 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 разделно събирани 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 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
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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).
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 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 № 00332-20180005 е публикувана процедура с предмет: „Изработване на Общ устройствен план на
община Кричим, включително оценка за съвместимост и екологична оценка”, 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.
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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-02-21241/30.11.2018 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.
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.
В връзка с писмо на РИОСВ-Пловдив с Изх. № ОВОС 702-3/25.10.2019 г. и в
изпълнение изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми ( Наредба за ЕО), с наше писмо от 02.04.2020 г. е предоставен
Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони от Натура 2000 по проект
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,,Общ устройствен план на община Кричим”, със съответните приложения и изпратен за
съгласуване до РИОСВ-Пловдив.
На 30.04.2020 г., от страна на РИОСВ-Пловдив е дадена положителна оценка на
Доклада за оценка на степента на въздействие върху защитени зони от Натура 2000 по
проект ,,Общ устройствен план на община Кричим”.
Във връзка със сключения договор за обществена поръчка за услуги № РД-02-21241/30.11.2018 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 на наш Вх. № РД-02-14-462#14/12.06.2020 г. от страна на
фирмата ни бе предоставен Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за ,,Общ
устройствен план на община Кричим”, със съответните приложения. На 15.06.2020 г. на
интернет страницата на общината публикувано Съобщение за провеждане на консултации.
Във връзка с изпълнение изискванията на чл. 20 от Наредбата за условията и реда
за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), свързан с
провеждане на консултации, с наши писма от 15.06.2020 г. до компетентните
институции изпратен Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ
устройствен план на Община Кричим” за становище. Същият е публикуван на интернет
адрес: https://www.krichim.bg/images/novini/2020/06/1506/doklad_deo_oup1.pdf
Писмени становища, мнения и препоръки представени на адрес: гр. Кричим 4220, пл.
„Обединение” № 3 или на е-mail: kmet_krichim@abv.bg в срок до 30 дни от датата на
публикуване и получаване на писмото.
С обявление на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, публикувано на 23.07.2020 г. във
вестниците „Труд“ и „Марица“, и на интернет страницата на общината, община Кричим
съобщава, че на 26.08.2020 г. от 13:00 ч. ще се проведе обществено обсъждане на ПП на
ОУП – Кричим и на ДЕО по реда на чл. 21, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми. Също така с наши писма от
23.07.2020 г. отправена покана до заинтересованите институции да присъстват на
общественото обсъждане, за изразяване на компетентно становище.
Общественото обсъждане проведено на гореупоменатата дата, за което е съставен
подробен протокол.
В изпълнение на чл. 3 (3) от Споразумение № РД-02-30-25/03.05.2018 г. с писмо наш
изх. № РД-02-14-462#36/23.09.2020 г. предоставени в Министерство на регионалното
развитие и благоустройството всички изискуеми документи за извършване на междинно
плащане.
С писмо наш изх. № РД-02-14-462#57/11.11.2020 г. отправено искане до Министъра
на регионалното развитие и благоустройството за удължаване срока на Споразумението. На
13.12.2020 г. между МРРБ и община Кричим подписан Анекс към Споразумение № РД-0230-25/03.05.2018 г., като срока му на действие се прекратява с изпълнение на
споразумението или с изтичане на бюджетната 2021 г.
Предстои насрочване на дата за заседание на ЕСУТ, на който ще се разгледа ПП на
ОУП на община Кричим с изразените становища, мнения и препоръки, както от
заинтересованите институции, така и от граждани.
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
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този вид производство на земеделски продукти, все още затрудняват местните стопани,
поради което биологичното земеделие все още не е развито.
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 2020 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 на 12.07.2018 г. чрез системата ИСУН подадено
проектно предложение с вх. рег. №: BG06RDNP001-7.006-0063 „Реконструкция, обновяване,
паркоустрояване и благоустрояване на зеленина за широко обществено ползване,
предназначен за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение,
находящ се в ПИ 39921.502.565 по КК и КР на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-1813/19.02.2009 г. на ИД на АГКК-София, изм. със Заповед № 18-4795/16.06.2016 г. на
Началника на СГКК–Пловдив, с административен адрес: пл. Демокрация и прилежащите й
пространства с наименование „Парк Европа”. Стойността на проектното предложение е
779 992,01 лв. Проектът предвижда реконструкция на площ за широко обществено ползване,
находяща се в ПИ 39921.502.565 по кадастралната карта на гр. Кричим с административен
адрес пл. “Демокрация“ и прилежащите й пространства. Територията представлява свободна
от застрояване площ, включваща пешеходно пространство с настилка от каменни плочи;
мемориален комплекс, включващ паметник, склуптура и три мемориални плочи и озеленени
площи с тревно покритие, храстова и дървесна растителност, изграждане на воден ефект –
фонтан, нова автоматична поливна система, нова осветителна инсталация, нова градска
тоалетна. Предвижда се засаждане на нови храсти и направа на цветни лехи.
С Решение № ОЗ-РД/2347 от 03.08.2020 г. на изпълнителния Директор на ДФ
„Земеделие“ е отказано финансиране.
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
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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 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.
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.
През 2020 г. предвид ситуацията с Covid-19 на територията на община Кричим с цел
избягване струпване на много хора не са се провеждали мероприятия за „Денят на гората”,
„Денят на водата”, „Денят на земята” и др.
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.
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