ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност – европейски
програми и проекти, местно развитие, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, обществен ред,
законност, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по
изпълнение на решенията на ОбС /ПКЕОРЗТСГСЕЖПГКИРОС/

П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ
23.07.2015 год. /четвъртък/ от 16.30 часа
в зала № 22 на Община Кричим
ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД :
1. Предложение с вх. № РД01154/20.07.2015 г. от Атанас Стефанов
Калчев – Кмет на община Кричим, относно Приемане на Решение
за изменение на Решение №327, взето с Протокол №33 от
02.07.2015г. на Общински съвет Кричим за предоставяне на „ВиК”
ЕООД, гр. Пловдив, за възмездно стопанисване, управление,
поддържане и експлоатация на новоизградените системи,
съоръжения и ПСОВ, гр. Кричим, реализирани по проект № DIR
51011116943
„Доизграждане,
реконструкция
и
рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр.
Кричим”, финансиран по ДБФП № DIR51011116I010 от
Оперативна
програма
„Околна
среда
20072013
г.”,
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от
Кохезионния фонд на европейската общност, приоритетна ос 1
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води”, процедура BG161РО005/10/10/1.11/02/16.
2. Други.
Председател на ОбС:
/А. Хаджиева/
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