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ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 

тел. 03145/2346, факс 03145/2351 
email: obs_krichim@abv.bg 

П  О  К  А  Н  А 
На основание чл. 23, ал. 4,  т. 1 от ЗМСМА, чл. 77, ал. 1,  т. 1 и ал. 3 от 

Правилника  за  организацията  и  дейността  на  Общински  съвет  при  Община 
Кричим  и  взаимодействието  му  с  Общинска  администрация,  свиквам 
общинските  съветници  на  извънредно  заседание  на  Общински  съвет  при 
Община Кричим на 04.08.2016 г. /четвъртък/  от  16.00  часа в зала № 21  на 
Община Кричим при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 

1.  Предложение  с  вх.  №  РД01194/29.07.2016  г.  от  Анка  Самуилова 
Хаджиева – Председател на Общински  съвет при Община Кричим, 
относно  приемане  на  Наредба  за  изменение  и  допълнение  на 
Наредбата  за  условията  и  реда  за  съставяне  на  тригодишна 
бюджетна прогноза  за местните дейности и  за  съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на община Кричим. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС 
2.  Предложение  с  вх.  №  РД01192/28.07.2016  г.  от  Атанас  Стефанов 

Калчев  –  Кмет  на  Община  Кричим,  относно  допълнение  на 
Програмата  за  управление  и  разпореждане  с  имотите  –  общинска 
собственост в община Кричим през 2016 година. 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
3.  Предложение  с  вх.  №  РД01189/28.07.2016  г.  от  Атанас  Стефанов 

Калчев – Кмет на Община Кричим,  относно Даване на  съгласие  за 
рефинансиране  на  част  от  краткосрочен  кредит  поет  с  договор 
787/12.08.2015  г.,  сключен  между  община  Кричим  и  „Фонд  за 
органите  на  местното  самоуправление  в  Република  България  – 
ФЛАГ”  ЕАД  ,  за  осигуряване  на  финансов  ресурс  за  окончателно 
плащане  по  инвестиционен  проект  №  DIR51011116943 
„Доизграждане,  реконструкция  и  рехабилитация  на  ВиК  мрежа  и 
изграждане на ПСОВ, град  Кричим” по ДБФП № DIR51011116I010 
по ОП „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”. 

Докладва: Ат. Калчев – Кмет 
4.  Отчет с вх. № РД01186/26.07.2016 г. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет  на  Община  Кричим,  относно  изпълнение  решенията  на 
Общински съвет при Община Кричим от общинска администрация 
за периода от 01.01.2016 год. до 30.06.2016 год. 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
5.  Предложение  с  вх.  №  РД01190/28.07.2016  г.  от  Атанас  Стефанов 

Калчев – Кмет на Община Кричим, относно вземане на решение за 
отправяне  на  искане  чрез  Областен  управител  на  област  с 
административен  център  гр.  Пловдив  до  Министъра  на
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регионалното  развитие  и  благоустройството  за  внасяне  на 
предложение  до  Министерски  съвет  на  Република  България  за 
безвъзмездно прехвърляне на имоти – частна държавна собственост, 
в собственост на Община Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
6.  Предложение  с  вх.  №  РД01193/29.07.2016  г.  от  Атанас  Стефанов 

Калчев  –  Кмет  на  Община  Кричим,  относно  Разрешаване 
изработването  изменение  на  Подробен  устройствен  план  /ПУП/  – 
План  за  регулация  /ПР/  на  кв.  75  по  регулационния  план  на  гр. 
Кричим, одобрен със заповед № 902/09.02.1982 г. за образуване на нов 
УПИ за озеленяване, съвпадащ с имот с кадастрален идентификатор 
39921.502.565  по  Кадастралната  карта  на  гр.  Кричим  одобрена  със 
Заповед №  РД1813  от  19.02.2009  г.  на  ИД  на  АГКК,  гр.  София  и 
промяна на уличната регулация между о.т 146, 150 и 172. 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
7.  Изказвания,  питания,  становища,  жалби,  молби  и  предложения  на 

граждани. 

Съгласно чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА присъствието Ви на заседанието на 
Общински съвет е задължително. 

Председател на ОбС : 
/А. Хаджиева/ 

АХ/КМ
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