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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 04.07.2016 г. /понеделник/  от  16.00  часа в зала № 21  на 
Община Кричим при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 

1.  Доклад с вх. № РД01158/22.06.2016 г. от Атанас Стефанов Калчев – 
Кмет на  община Кричим,  относно отчет  за касовото изпълнение на 
бюджета и извънбюджетни сметки към 31.12.2015 год. 

Доклад: Ат. Калчев  Кмет 
2.  Предложение  с  вх.  №  РД01159/22.06.2016  г.  от  Атанас  Стефанов 

Калчев  –  Кмет  на  община  Кричим,  относно  Годишен  отчет  за 
състоянието  на  общинския  дълг  в  община Кричим  за  2015  година, 
съгласно чл. 9 от ЗОД. 

Доклад: Ат. Калчев  Кмет 
3.  Предложение  с  вх.  №  РД01162/24.06.2016  г.  от  Атанас  Стефанов 

Калчев  –  Кмет  на  община  Кричим,  относно  Даване  на  съгласие  за 
кандидатстване  на  Община  Кричим  по  Оперативна  програма 
„Околна среда” 20142020г., Приоритетна ос „Отпадъци”, процедура 
за  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  BG16M10P002 
2.001 „Проектиране и и изграждане на компостиращи инсталации за 
разделно  събрани  зелени  и/или  биоразградими  отпадъци,  вкл. 
осигуряване  на  допълнително  оборудване    и  на  съоръжения  и 
техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци” 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
4.  Предложение  с  вх.  №  РД01163/24.06.2016  г.  от  Атанас  Стефанов 

Калчев  –  Кмет  на  община  Кричим,  относно  Даване  на  съгласие  за 
ползване  на  част  от  натрупаните  средства  от  отчисленията  за 
обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за 
реда  и  начина  за  изчисляване  и  определяне  размера  на 
обезпеченията  и  отчисленията,  изисквани  при  депониране  на 
отпадъци,  за  финансиране  на  предварителни  и  подготвителни 
действия,  необходими  за  кандидатстване  по  процедура  за  набиране 
на  проектни  предложения  BG16М10Р0022.001  „Проектиране  и 
изграждане  на  компостиращи  инсталации  за  разделно  събирани 
зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на 
необходимото  оборудване  и  на  съоръжения  и  техника  за  разделно 
събиране на зелени и биоразградими отпадъци”  по приоритетна Ос 
2 „Отпадъци” по ОПОС 20142020 г.” 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет
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5.  Предложение  с  вх.  №  РД01164/24.06.2016  г.  от  Атанас  Стефанов 
Калчев – Кмет на община Кричим, относно изменение и допълнение 
на „Програма за управление на отпадъците 20152020 г. на Община 
Кричим” 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
6.  Предложение  с  вх.  №  РД01161/24.06.2016  г.  от  Атанас  Стефанов 

Калчев, относно изразяване на предварително съгласие за допускане 
изработване  на  проект  за  подробен  устройствен  план  –  план  за 
регулация  и  застрояване  /ПУППРЗ/  за  ПИ  с  идентификатор 
39921.301.2. по КККР на гр. Кричим, одобрени със заповед № РД18 
13/19.02.2009 г. на ИД на АГКК и изменена със Заповед № 188288 от 
04.06.2014г. на Началника на СГКК, гр.Пловдив, актуван с АЧОС № 
1148/07.08.2014  г.,  вписан  в Службата  по  вписванията,  гр. Пловдив 
под № 131, том 61, рег. № 21705 от 08.08.2014 г., местност «Сух дол», с 
площ  7 517  кв.м.,  трайно  предназначение  на  територията: 
„Земеделска“, начин на трайно ползване: „нива“, за реализиране на 
обект  на  техническата  инфраструктура  „Площадка  за 
компостираща  инсталация  за  разделно  събрани  зелени  и/или 
биоразградими отпадъци” и промяна предназначението на земята по 
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

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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