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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. 03145/23-46, факс 03145/23-51
e-mail: 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 13.10.2016 г. /четвъртък/ от 16.30 часа в зала № 22 на
Община Кричим при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение с вх. № РД-01-243/11.10.2016 г. от Атанас Стефанов
Калчев – Кмет на община Кричим, относно изменение и допълнение
на Решение № 98, взето с Протокол № 9 от 25.07.2016 г. на Общински
съвет при община Кричим.
Докладва: Ат. Калчев - Кмет
2. Предложение с вх. № РД-01-244/11.10.2016 г. от Атанас Стефанов
Калчев – Кмет на община Кричим, относно одобряване на проект
ПУП-ПП на трасе на ел. кабел СН 50 kV до нов трафопост тип МТТ
в поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.301.2, с трайно
предназначение на територията: земеделска и начин на трайно
ползване „нива”, с площ: 7 517 кв. м. по КК и КР на гр. Кричим,
одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2009 г. на ИД на АГКК, гр.
София, преминаващ през имоти с кадастрални номера 39921.4.830,
39921.4.833, 39921.4.837 и 39921.4.900 по КК и КР на гр. Кричим,
одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2009 г. на ИД на АГКК, гр.
София, и одобряване на проект ПУП-ПП на експлоатационен път и
пътна връзка до поземлен имот с кадастрален идентификатор
39921.301.2, с начин на трайно ползване „нива”, преминаващ през
общински имоти с кадастрални идентификатори ПИ 39921.4.900, с
начин на трайно ползване: „за друг поземлен имот за движение и
транспорт” и ПИ 39921.4.833, с начин на трайно ползване: „пасище”
по Кадастралната карта на гр. Kричим, общ. Кричим, обл. Пловдив,
одобрена със Заповед РД-18-13/ 19.02.2009 г на Изпълнителния
директор на АГКК“.
Докладва: Ат. Калчев - Кмет
3. 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

