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Протокол № 34 от 14.05.2018 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно
Кандидатстване на Община Кричим по Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – 
Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 
предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско 
значение“ 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 Програма за развитие на 
селските райони 2014 – 2020 г. 
Вносител:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Докладва:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Становища: ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; 
ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на 
територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, 
общинска собственост и комунална дейност и  ПК по социални дейности, образование, 
култура към ОбС. 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, и в съответствие с Условия за 
кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи 
„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 
предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско 
значение“ 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 Програма за 
развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Общински съвет Кричим  

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Кричим да кандидатства с проектно предложение 
„Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на зеленина за 
широко обществено ползване, предназначен за трайно задоволяване на 
обществените потребности от общинско значение, находящ се в ПИ 39921.502.565 
по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрен със 
Заповед № № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на ИД на АГКК, гр. София, изменен със 
Заповед № 18-4795 от 16.06.2016г. на Началника на СГКК – Пловдив, с 
административен адрес: пл. “Демокрация“ и прилежащите й пространства- с 
наименование Парк Европа» по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – 
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Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 
предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско 
значение“ 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 Програма за развитие на 
селските райони 2014 – 2020 г. 

2. Потвърждава, че дейностите по проект „Реконструкция, обновяване, 
паркоустрояване и благоустрояване на зеленина за широко обществено ползване, 
предназначен за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско 
значение, находящ се в ПИ 39921.502.565 по Кадастралната карта и 
Кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрен със Заповед № № РД-18-13 от 
19.02.2009 г. на ИД на АГКК, гр. София, изменен със Заповед № 18-4795 от 
16.06.2016г. на Началника на СГКК – Пловдив, с административен адрес пл. 
“Демокрация“ и прилежащите й пространства, с наименование Парк Европа», 
съответстват на Актуализирана Програма за реализация, Приоритет 2 Повишаване 
на инвестиционния потенциал на общината, чрез подобряване на техническата, 
екологична и социална инфраструктура, Специфична цел 2.2. Поддръжка и 
доизграждане на публична инфраструктура на територията на община Кричим, 
Мярка 2.2.3. Подобряване привлекателността на средата за живот в община 
Кричим, П.2.2.3.10 „Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и 
благоустрояване на зеленина за широко обществено ползване, предназначен за 
трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение, 
находящ се в ПИ 39921.502.565, с наименование Парк «Европа», и на основните 
приоритети заложени в Общинския план за развитие на община Кричим за периода 
2014-2020 година. 

3. Възлага на Кмета на Община Кричим да предприеме всички необходими 
правни и фактически действия за подготовка на проектното предложение по т. 1 от 
настоящото решение, окомплектоване на документацията и кандидатстване за 
финансиране по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане 
и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 
задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ 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 Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 2, 
чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и в 
съответствие с Условия за кандидатстване по Процедура чрез подбор № 
BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко 
обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените 
потребности от общинско значение“ 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 Програма за 
развитие на селските райони 2014 – 2020 г., като взе предвид фактическите и правни 
основания в  Предложение с вх. № РД-01-08-137/08.05.2018 год. от Кмета на община 
Кричим, положителните становища на постоянните комисии към ОбС – Кричим: 
ПКМСОРЗ, ПКБФЕППМР, ПКУТИБСЕПОСКД и ПКСДОК, и с цел създаване на 
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предпоставки за реализиране на инвестиционно намерение на община Кричим за 
паркоустрояване и благоустрояване на зелени площи за широко обществено ползване, 
което ще допринесе и за изпълнението на приоритетите, стратегическите цели и 
мерките заложени в Общинския план за развитие на община Кричим за периода 2014-
2020 година. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 13 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” – 13; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
  /Кр. Манолова/ 

Председател на ОбС:……………. 
                             / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 


