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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, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, 
свиквам общинските съветници на редовно заседание на Общински съвет при 
Община Кричим на  12.06.2018 г. /вторник/  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. № РД-01-08-153/04.06.2018 год. от Анка Хаджиева 
– Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно 
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на община Кричим, приета с Решение № 105, взето с 
протокол № 12 от 27.12.2012 год.на Общински съвет при община 
Кричим. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС 
2. Предложение с вх. № РД-01-08-154/04.06.2018 г. от Атанас Калчев – 

Кмет на Община Кричим, относно приемане на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на 
територията на община Кричим, приета с Решение № 149, взето с 
Протокол № 15 от 13.06.2013 год. на Общински съвет при община 
Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
3. Предложение с вх. № РД-01-08-151/01.06.2018 г. от Атанас Калчев – 

Кмет на Община Кричим, относно кандидатстване на Община 
Кричим по Процедура чрез подбор на проектни предложения № 
BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна 
инфраструктура с местно значение в селските райони, която 
включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета 
на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и 
заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и 
училищното образование” по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014-2020 г. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
4. Предложение с вх. № РД-01-08-152/01.06.2018 г. от Атанас Калчев – 

Кмет на Община Кричим, относно кандидатстване на Община 
Кричим по Процедура чрез подбор на проектни предложения 
BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби 
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инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони” от Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020 г. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
5. 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


