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ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно
приемане на годишен отчет за изпълнението на Програма за управление на отпадъците 
на община Кричим 2015-2020 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. 52, ал. 9 от Закона за управление на 
отпадъците, Общински съвет при община Кричим приема Годишен отчет за 
изпълнението на „Програма за управление на отпадъците 2015 – 2020 г. на община 
Кричим” 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. 52, ал. 9 от 
Закона за управление на отпадъците и като взе предвид фактическите основания в 
Предложение с вх. № РД-01-08-22/15.01.2018 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 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2015-2020 Г. 

НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2017   Г. 

Програмата за управление на отпадъците на община Кричим за периода 2015-
2020 г. е разработена на основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците, който 
изисква общините да разработват и изпълняват програми за управление на отпадъците 
за територията на съответната община за период, който следва да съвпада с периода на 
действие на Националния план за управление на отпадъците  и Националната програма 
за управление на отпадъците като негова съществена част; да ги разработят в 
съответствие със структурата, целите и предвижданията на НПУО. В допълнение 
Закона за управление на отпадъците изисква общинските програми да включват и 
необходимите мерки за изпълнение на задълженията на общините, произтичащи от 
същия закон. 

При разработването на програмата са взети предвид освен посочените законови 
изисквания и редица европейски и национални програмни и методически документи. 

Програмата включва в обхвата си тези отпадъци в приложното поле на ЗУО, 
които са от компетенциите на общинските власти: 

- битови отпадъци 
- строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради 
- производствени отпадъци – утайки от ПСОВ 
- опасни отпадъци – битови и строителни 
Програмата за  управление на отпадъците е разработена под ръководството  на 

кмета на община Кричим. 
След проведените процедура на обществени консултации и процедура за 

преценка на необходимостта от екологична оценка по реда на ЗООС, Програмата за 
управление на отпадъците за периода 2015-2020 г. на община Кричим е приета с 
Решение № 338, взето с Протокол № 35 от 24.09.2015 г. на общински съвет при Община 
Кричим. 

Програмата за управление на отпадъците на община Кричим за периода 2015-
2020 г. има за цел да осигури на община Кричим инструмент  за планиране на 
необходимите ресурси, мерки и дейности за предоставяне на качествени услуги по 
управление на отпадъците на жителите на общината и да подобри управлението на 
отпадъците в съответствие с общоевропейската йерархия за отпадъците. 

Годишния отчет за изпълнението на Програмата за управление на отпадъците е 
изготвен на основание чл. 52(9) от Закона за управление на отпадъците.     

Генерална дългосрочна цел: Ефективно използване на отпадъците като 
ресурси и намаляване на генерирането  и на депонирането им.          

Стратегическа цел 1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците 
чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им 
използване 
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Изпълнение на план за действие: 
1. Използване на мерки за планиране или други икономически мерки за 

насърчаване на ефикасното използване на ресурсите чрез предотвратяването на 
отпадъци.

Използване на разяснителни кампании и предоставяне на информация, 
насочена към широката общественост   като цяло или към специфични групи от 
потребители  периодично се извършва организиране на беседи, раздават се брошури и 
се  организират образователни кампании сред подрастващите ученици. 

Стратегическа цел 2.  Увеличаване на количествата на рециклираните и 
оползотворените отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от 
депонирани отпадъци – в програмата за управление на отпадъците, за която са 
разработени  мерки, тематично обособени в пет подпрограми: 

І. Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за 
повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, 
метали, пластмаса  и стъкло. Община Кричим има сключен Договор с ,,Екобулпак” 
АД, въведена и нормално функционираща система за разделно събиране на отпадъци от 
стъкло, пластмаса и хартия. На територията на община Кричим има разположени: 

-  11 контейнера тип „БОБЪР”  с обем 1100 л.,  
- 49 бр. жълти кофи с обем 360 л., 
- 35 зелени контейнери тип „ИГЛУ” с обем 1400 л.,  
Общият обем на разположените контейнери отговаря на изискванията на 

Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки спрямо обслужвания брой население 
и съгласно констатациите на РИОСВ Пловдив към настоящия момент разположените 
съдове за разделно събиране на отпадъците от опаковки 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. 

1. Осигуряване на площадка за предаване на разделно събрани битови 
отпадъци от домакинствата и подобни на домакинствата  източници, вкл. ЕГО, 
НУБА, ИУЕЕО, от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло и др.  

Съгласно чл.19, ал. 6 от ЗУО, площадките по ал. 3, т. 11 се осигуряват и 
експлоатират самостоятелно от общината или чрез сключване на  договор. Поради 
причината, че община Кричим по брой на населението не попада в обхвата на тези 
изисквания е необходимо да се сключи договор с фирма извършваща такъв вид услуги. 

2. Ежегодно планиране и осъществяване на тематични проверки за 
изпълнение на изискванията  за разделно събиране и изхвърляне на отпадъците в 
организираната от общината система за разделно събиране на отпадъците.  

На територията на община Кричим 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. 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 
и извозването на разделно събраните отпадъци се извършва един път седмично, а на 
стъклото един път на два месеца, тъй като контейнерите са с голяма вместимост. 
Цветните контейнери за разделно събиране на рециклируемите отпадъци от опаковки 
от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло, както и автомобилите за извозването на 
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тези отпадъци, са осигурени до март 2018 г., когато изтича срока на договора с 
„Екобулпак” АД. 

II. Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите и 
изискванията за битовите, биоразградими и биоотпадъци; 

 В изпълнение на Решение № 232, взето с Протокол № 26 от 07.11.2017 г. на 
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 
електронен път на 25.11.2017 г. в информационната  система за управление и 
наблюдение 2020 (ИСУН) с входящ регистрационен номер: BG16M10P002-2.005-0004 . 

ІІІ. Подпрограма за отпадъците от утайки от пречиствателната станция за 
отпадъчни води  

Пречиствателната станция за отпадъчни води е въведена в експлоатация и на
07.08.2015 г.  между община Кричим и „В и К” ЕООД гр. Пловдив бе подписан 
Споразумителен протокол № Ю-01-76/07.08.2015 г., съгласно който В и К оператора на 
територията на област Пловдив поема стопанисването, поддържането и експлоатацията 
на гореописания обект. 

V. Подпрограма за управление  и намаляване на риска от депонираните 
отпадъци 

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  31 525 
Пластмаса 6 895 
Метал - 
Стъкло  11 768 
Общо рециклируеми 50 188 

На територията на община Кричим периодично се извършват проверки за 
наличие на новосъздадени нерегламентирани сметища и се предприемат своевременни 
мерки за елиминирането им. На 16.09.2017 г. 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 
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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 
Общински съвет гр. Брацигово. 

 Със свое Решение № 249, взето с Протокол № 26 от 21.08.2014 г. Общински 
съвет при Община Кричим прие предоставените на община Кричим за безвъзмездно 
управление до края на 2016 година общински имоти, всички находящи се в землището 
на с. Козарско, община Брацигово, с цел реализиране на дейности по кандидатстване за 
финансиране пред Предприятие за управление на дейностите по околната среда за 
обект: „Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци” с 
инвеститор община Кричим, на основание Решение № 540, взето с протокол № 33 от 
24.04.2014 г., изменено с Решение № 562, взето с протокол № 34 от 29.05.2014 г. на 
Общински съвет град Брацигово. 

На 03.10.2014 г. е сключен договор за предоставяне на безвъзмездно право на 
управление и ползване върху недвижими имоти – общинска собственост № РД 16-00-
167/03.10.2014 г. между община Кричим и община Брацигово. 
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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 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. 


