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

РЕШЕНИЕ
№ 254
Протокол № 30 от 30.01.2018 година
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно
приемане на годишен отчет за изпълнението на Общинска програма за опазване на
околната среда на община Кричим за периода 2014-2020 г. през 2017 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. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в изпълнение на чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на
околната среда, Общински съвет при община Кричим приема Годишен отчет за
изпълнението на „Общинска програма за опазване на околната среда на община
Кричим за периода 2014 – 2020 г.” през 2017 година.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 79, ал. 5 от
Закона за опазване на околната среда и като взе предвид фактическите основания в
Предложение с вх. № РД-01-08-21/15.01.2018 год. от Кмета на община Кричим, 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;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Протоколчик:
/Кр. Манолова/
Председател на ОбС:…………….
/ А. Хаджиева /
АХ/КМ
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2017 Г.
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 и 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
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отчетени при изработването и. Взети са предвид и предходни разработки на общински
екологични, стопански, финансови, здравни, архитектурно-строителни и други
проучвания.
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.
Генерална стратегическа цел 1: Запазване състоянието на компонентите
на околната среда в общината.
Специфични стратегически цели към Генерална стратегическа цел 1:
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:
1.1.1. Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и
канализационна мрежа и изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води – На
03.04.2012 г. e сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116C010/03.04.2012 г. с МОСВ, в качеството му на Договарящ орган на ОП „Околна среда
2007 – 2013“ със срок за реализация на проекта до 31.12.2014 г. Общата стойност на
проекта: 33 123 540.62 лв. с ДДС, финансиран от Кохезионния фонд на ЕС, Държавния
бюджет на РБългария чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” и от
бюджета на Община Кричим.
За изпълнение на дейностите по инвестиционния проект са проведени всички
предвидени процедури по реда на Закона за обществените поръчки за избор на
изпълнители на заложените в графика дейности, сключени са договорите с
определените изпълнители.
На 14.06.2013 г. в изпълнение на изискванията на ОП „Околна среда 2007 –
2013” беше организирана и проведена официална церемония и направена Първа копка
за изпълнение на строителните дейности по проекта.
Предвидените в обхвата на договора строително – монтажни работи по
доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата и на ПСОВ на гр.
Кричим са изпълнени.
За строеж „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна
и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – гр.
Кричим” има издадено Разрешение за ползване № СТ-05-937/26.06.2015 г. от Дирекция
за национален и строителен контрол /ДНСК/.
На 19.07.2015 година се проведе официална церемония за откриване на обекта.
Министър-Председателят на РБ г-н Бойко Борисов уважи отправената му покана от
кметът на община Кричим – г-н Атанас Калчев и заедно с Министъра на околната среда
и водите г-жа Ивелина Василева прерязаха лентата на изграденото съоръжение за
пречистване на отпадъчните води.
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., съгласно който В и К
оператора на територията на област Пловдив поема стопанисването, поддържането и
експлоатацията на гореописания обект.
С изпълнението на най-големия в историята на града инфраструктурен проект се
постигна почти 100 % изграденост на канализационната система, рехабилитирана
водопроводна мрежа и изградена пречиствателна станция за отпадъчни води.
Създадоха се и предпоставки за икономически и социален подем на града, в т.ч. и
развитие на туризма.
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1.1.2. Възстановяване на напоителни системи – В по-голямата си част от
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.
1.3. 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 11
контейнера тип „БОБЪР” с обем 1100 л., жълти кофи с обем 360 л. – 49 бр. и 35 зелени
контейнери тип „ИГЛУ” с обем 1400 л., които към настоящия момент задоволяват
потребностите на населението. Почистването на контейнерите за хартия и пластмаса се
извършва един път седмично, а на контейнерите за стъкло веднъж на два 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.
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.
На територията на община Кричим няма изхвърляне на опасни отпадъци, поради
липса на такива източници – предприятия, фирми и др.
През 2017 г. от община Кричим са събрани и извозени следните количества
смесени битови отпадъци - 3 285 460 кг. и разделно събрани отпадъци:
Разделно събрани отпадъци
Хартия
Пластмаса
Метал
Стъкло
Общо
рециклируеми

31.525
6.895
11.768
50.188

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 с
ползите от 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.
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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. За седма поредна година община Кричим се
включи в кампанията ,,Да изчистим България за един ден”. Почистени бяха 7
нерегламентирани сметища на територията на община Кричим – над Мюсюлмански
гробищен парк, по пътя за с. Козарско, между Християнски гробищен парк и СОУ,,П.
Р. Славейков”, до стената на СОУ, местността ,,Бялата пръст”, ул.,,Бузлуджа”, пътя за
с. Устина.
До депото в с. Цалапица бяха извозени 51 600 кг. отпадъци.
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, два
контейнеровоза, един самосвал.
Събирането и извозването на сметта се извършва ежедневно с общинските две
специализирани сметосъбиращи машини, два контейнеровоза и един самосвал, като
работния график гарантира всяка кофа да бъде обработена веднъж в седмицата.
Контейнерите се обработват при напълването им.
Към настоящия момент община Кричим продължава да депонира отпадъците си
на Регионалното депо за неопасни твърди битови отпадъци в с. Цалапица до изчерпване
на капацитета му, след което ще се пренасочи към новото съоръжение в Асеновград.
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
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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 № РС78/03.12.2014 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 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.
1.3.4. Изграждане на площадка за биоразградими отпадъци.
В изпълнение на Решение № 232, взето с Протокол № 26 от 07.11.2017 г.
общински съвет 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, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на
съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на
територията на община Кричим”. Проектното предложение беше прието успешно по
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електронен път на 25.11.2017 г. в информационната система за управление и
наблюдение 2020 (ИСУН) с входящ регистрационен номер: BG16M10P002-2.005-0004 .
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. На площадката за компостиране, съгласно разработения
проект ще има обособени зони: контролно-пропусквателна зона (приемна зона), зона за
съхранение на входящия материал, зона за дробене и хомогенизиране, зона за
компостиране (оформяне на купове компост), зона за пресява на продукта след
интензивната фаза, зона за доузряване, зона за съхранение на готовия продукт
"компост", зона за съхранение на машините и оборудването. Предвижда се да бъде
изградена и административна сграда - битовка. В изпълнение на целите за разделно
събиране в проектното предложение е предвидено закупуването на "кафяви кофи" и
пластмасови контейнери тип "бобър", както й автомобил за сметосъбиране и извозване
на зеления отпадък.
1.4. Опазване на почвите от замърсяване вследствие от земеделски
дейности
1.4.1 Регулиране на пашата от страна на общината – издадена е заповед
№. 301/06.08.2009 г. на кмета на община Кричим за маршрута за придвижването на
дребните преживни животни /кози/ в североизточната част на гр. Кричим и Заповед
№ РД 15-00-161/06.06.2014 г. на Кмета на община Кричим за определяне на сборни
места на едър рогат добитък /крави/ в югозападната част на територията на община
Кричим.
1.4.2 Превенция на пожари, наводнения и ерозия на почвената покривка.
С оглед осигуряване нормалната проходимост на речното корито на р. Въча в
регулацията на града, както и за недопускането на критични и бедствени ситуации
община Кричим сключи договор с фирма „Империал- Йондер и Ани” ООД с номер РД02-21-160 от 15.09.2017 г. за почистване на речното корито на р.Въча в регулацията на
града за периода 18.09 – 23.09.2017 г.
1.4.3 Оптимално устройствено планиране на територията с оглед опазване
на плодородните земи.
Община Кричим е една от многото общини в България без общ устройствен
план. По силата и в изпълнение на разпоредбите на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройство на територията, в сила от 26.11.2012 г., на основание сключен
договор е възложено изработването на Планово задание и Опорен план за изработване
на общ устройствен план на община Кричим.
Заданието има за цел да обоснове необходимостта от изработването на плана, ще
съдържа изисквания относно териториалния обхват, сроковете и етапите за изработване
на общия устройствен план на община Кричим при съобразяване с цялостната
информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия
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концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове. Опорният
план, който е неразделна част от заданието, ще се изработи в мащаба на съответния
устройствен план и ще съдържа основни кадастрални и специализирани данни за
територията. Заданието и опорния план след представянето им от изпълнителите по
договора в община Кричим, ще бъдат предоставени на вниманието на Общински съвет
за обсъждане и предприемане на последващи действия по същинското възлагане на
изработването на общ устройствен план по реда на Закона за обществените поръчки.
Съгласно одобрените от Министъра на инвестиционното проектиране „Ред и
условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в чл. 38, ал. 1 от
Постановление № 3 от 15.01.2014 г. на Министерски съвет на Република България, за
изработване на общи устройствени планове на общини” МИП ще финансира 70 % от
стойността на сключения договор между общината и избрания изпълнител, но не
повече от 15 850 лв., която се явява 70 % от средно-претеглена прогнозна стойност с
ДДС, а останалите 30 % следва да бъде собствено финансиране, осигурено от бюджета
на общината. С решение № 207, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014 г. за приемане на
бюджета на община Кричим за 2014 г. Общински съвет е дал съгласие за цялата сума
за „Изработване на задание и опорен план за Общ устройствен план на община
Кричим”.
След дадените Указания в Постановление № 3 от 15.01.2014 г. на Министерски
съвет на Република България и получените писма на Министъра на инвестиционното
проектиране следва Общински съвет да прецизира разпределението на разходите в
частта за осигуряване на 30 % собствено финансиране.
Във връзка с предоставената на община Кричим възможност с писмо изх. № V04-44/07.02.2014 г. на Министъра на инвестиционното проектиране, относно
кандидатстване за финансиране на задание за общ устройствен план на община (по §
123, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ), с писмо изх. № РД-02-15-4-18/20.02.2014 г. на
Кмета на община Кричим, в МИП е изпратен надлежно попълнен формуляр за
кандидатстване за финансиране изработването на задание за общ устройствен план и
придружаващите го документи.
С писмо изх. № V-04-44(200) от 09.06.2014 г., е предоставено двустранно
подписаното Споразумение № РД-06-25/05.06.2014 г., като съгласно чл. 1, ал. 3 от
същото община Кричим следва да представи Решение на Общински съвет, с което се
задължава да осигури собствено финансиране за разликата по сключения договор за
„Изработване на задание и опорен план за Общ устройствен план на община Кричим”.
С Решение № 232, взето с Протокол № 25 от 07.07.2014 г. е дадено съгласие за
осигуряване на собствено финансиране за разликата по сключения договор за
„Изработване на задание и опорен план за Общ устройствен план на община Кричим”.
Изготвените задание и опорен план за общ устройствен план на община Кричим
са внесени в Националния институт за недвижимо културно наследство на 26.09.2014 г.
за съгласуване. Съгласувателните процедури са приключили и ще бъдат предоставени
на вниманието на Общинския съвет.
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
1.4.4 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
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дейността от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, но специфичните
изисквания при този вид производство на земеделски продукти, все още затрудняват
местните стопани, поради което биологичното земеделие все още не е ``
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.
1.5.3. Осигуряване на местни структури – информационни центрове или
други за администриране и интегрирано управление на туристическите услуги с оглед
опазване на околната среда.
През 2013 г. възоснова на решение на общинския съвет за кандидатстване
по мярка 313 от ПРСР, общинска администрация разработи и кандидатства с проектно
предложение за изграждане на информационен туристически център при последното за
оперативния период отваряне на мярката, но поради недостатъчен финансов ресурс на
програмата не беше одобрено за финансиране.
След стартиране на ПРСР за новия оперативен период – 2014-2020 г., проекта ще
бъде приведен в съответствие с новите изисквания и критерии на програмата и
общинска администрация ще кандидатства отново за безвъзмездна финансова помощ.
1.5.4. Попълване на значителните пропуски в базата данни за горските
ресурси, биоразнообразието и ЗЗ на територията на общината.
Все още няма изградена база данни за възстановената общинска
собственост в горски фонд, предимно пасища и мери, с изключение на отдадените по
реда на Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи. Основната причина за
това е, че все още липсва заповед от Министъра на земеделието и храните, с която да се
одобри протокола на Областната комисия по земеделие, с които се определят земите и
горите, които ще бъдат предадени за стопанисване и управление от общината.
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 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.).
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- 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.
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.
- дейностите за опазване на околната среда на територията на община Кричим се
популяризират чрез месечния информационен бюлетин и чрез разпространяване на
информационни материали под формата на брошури и дипляни.
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 БДУВИБР.

