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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 
  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 229 

Протокол № 33 от 19.07.2022 година 
 

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно 

приемане на „План за интегрирано развитие на община Кричим за периода 2021-2027 г.” 

(ПИРО) 

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 

устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна 

политика, общинска собственост и комунална дейност; ПК по местно самоуправление, 

обществен ред и законност и ПК по социални дейности, образование, култура към ОбС. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 13, ал. 4 и чл. 24, т. 1 от Закона за Регионално развитие, чл. 21 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, във връзка с Предложение 

с вх. № РД-01-08-113/08.07.2022 год. от Атанас ******** Калчев - Кмет на община Кричим,  

Общински съвет при община Кричим  

 

РЕШИ: 

 

1. Приема „План за интегрирано развитие на Община Кричим за периода 2021-2027 

година.” 

2. Възлага на Кмета на Община Кричим: 

2.1.  План за интегрирано развитие на община Кричим за периода 2021-2027 г. и 

Решението на Общинския съвет за неговото приемане, да се публикува на интернет- 

страницата на община Кричим и на портала за обществени консултации на 

Министерския съвет в срок до пет работни дни от датата на приемането му,  

2.2. Да представи одобреният План за интегрирано развитие на община Кричим за 

периода 2021-2027 г., пред Областния съвет за развитие на област Пловдив в срок до три 

месеца от приемането му. 

2.3. Да извърши всички необходими действия по прилагането, изпълнението и 

отчитането на изпълнението на „План за интегрирано развитие на Община Кричим за 

периода 2021-2027 г.” 

 

Приложения:  

1. План за интегрирано развитие на Община Кричим за периода 2021-2027 г.; 

1.1. Приложение № 1 – Програма за реализация; 

1.2. Приложение № 1A – Индикативен списък на важни за общината 

проекти; 

1.3. Приложение 2 – Индикативна финансова таблица; 

1.4. Приложение № 3 – Матрица на индикаторите; 

2. Решение № ПВ-ЕО-20/2022 г. за преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка за „План за интегрирано развитие на Община Кричим за 

периода 2021-2027 г.”, на директора на РИОСВ – Пловдив 

http://www.strategy.bg/
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 МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл. 13, ал. 4 и чл. 24, т. 1 от Закона за Регионално развитие, чл. 21 от Правилника за прилагане 

на Закона за регионалното развитие, във връзка с Предложение с вх. № РД-01-08-113/08.07.2022 

год. от Атанас ******** Калчев, Кмет на община Кричим, като взе предвид фактическите и 

правни основания в Предложение с вх. № РД-01-08-113/08.07.2022 год. от Атанас Калчев, Кмет 

на община Кричим, както и при съобразяване с положителните становища на постоянните 

комисии към ОбС – Кричим: ПКБФЕППМР; ПКУТИБСЕПОСКД; ПКМСОРЗ и  ПКСДОК, и с 

цел създаване на предпоставки за изпълнение на законовото задължение на общините в Р 

България за изготвяне на планове за интегрирано развитие на общини (ПИРО), регламентирано 

в Закона за регионалното развитие с неговата редакция от м. март 2020 година (изм. и доп. ДВ. 

бр. 21 от 13 март 2020 г.), както и Правилника за неговото прилагане, обн. ДВ, бр. 70 от 07 

август 2020 г, и приемане на стратегически документ, който определя средносрочните цели и 

приоритети за устойчиво интегрирано развитие на територията на община Кричим и връзките ѝ 

с други общини, който се разработва в съответствие с интегрираната териториална стратегия за 

развитие (ИТСР) на Южен централен район за планиране от ниво 2. 

 
 

 

 

Общ брой общински съветници: 13 

Брой присъствали на гласуването: 9 

ГЛАСУВАЛИ:  

„ЗА” –  9 /девет/ 

„ПРОТИВ” –  няма; 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 

Протоколчик:  

  /Кр. Манолова/ 

                 Председател на ОбС: ……………. 

                                                      / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 


