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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. 73, 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  02.07.2015 г. /четвъртък/  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.  №  РД01135/25.06.2015  год.  от  Златка  Маринова  – 
Заместниккмет  на  община  Кричим,  относно  даване  на  съгласие  за 
кандидатстване  на  община  Кричим  с  проект  по  Оперативна  програма 
„Развитие  на  човешките  ресурси”  20142020,  Приоритетна  ос  2: 
„Намаляване  на  бедността  и  насърчаване  на  социалното  включване”, 
Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които 
са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни 
и  социални  услуги  от  общ  интерес”,  Специфична  цел  1  към  ИПЗ: 
„Подобряване  на  достъпа  на  хора  с  увреждания  и  хора  над  65  г.  в 
невъзможност  за  самообслужване  до  услуги  за  социално  включване  и 
здравеопазване”,  процедура  на  директно  предоставяне  на  безвъзмездна 
финансова помощ BG05M90PO0012.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
2.  Предложение  с  вх.  №  РД01136/26.06.2015  год.  от  Златка  Маринова  – 

Заместниккмет  на  община Кричим,  относно изменение  и  допълнение  на 
Решение № 308, взето с Протокол № 31 от 02.04.2015 г. на Общински съвет 
при Община Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
3.  Предложение с вх. № РД01137/26.06.2015 г. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет  на  община  Кричим,  относно  предоставяне  на  „ВиК”  ЕООД,  гр. 
Пловдив,  за  стопанисване,  управление,  поддържане  и  експлоатация  на 
новоизградените системи,  съоръжения и ПСОВ, гр. Кричим, реализирани 
по  проект  №  DIR51011116943  „Доизграждане,  реконструкция  и 
рехабилитация  на  ВиК  мрежа  и  изграждане  на  ПСОВ,  гр.  Кричим”, 
финансиран  по  ДБФП  №  DIR51011116I010  по  Оперативна  програма 
„Околна  среда  20072013  г.”,  съфинансирана  от  Европейския  фонд  за 
регионално  развитие  и  от  Кохезионния  фонд  на  европейската  общност, 
приоритетна  ос1  „Подобряване  и  развитие  на  инфраструктурата  за 
питейни и отпадъчни води”, процедура BG161PO005/10/1.11/02/16. 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
4.  Предложение  с  вх.  №  РД01138/26.06.2015  год.  от  Златка  Маринова  – 

Заместниккмет на община Кричим, относно актуализация на Програмата 
за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 
Кричим през 2015 година. 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
5.  Предложение  с  вх.  №  РД01139/26.06.2015  год.  от  Златка  Маринова  – 

Заместниккмет на община Кричим, относно продажба чрез публичен търг
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с  тайно  наддаване  на  земеделски  земи,  частна  общинска  собственост, 
находящи се в землището на град Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
6.  Предложение  с  вх.  №  РД01141/26.06.2015  год.  от  Златка  Маринова  – 

заместниккмет на община Кричим, относно съгласие за разделяне на имот 
частна общинска собственост с кадастрален идентификатор 39921.912.46 по 
Кадастралната  карта  на  гр.  Кричим  одобрена  със  Заповед  №  РД18 
13/19.02.20109 год. на ИД на АГКК – София, находящ се в м. Черешово,  с 
площ  1,971  дка,  за  обособяване  на  два  самостоятелни  поземлени  имота  с 
проектни идентификатори 39921.912.55 – за ниско застрояване, с площ 505 
кв.м и 39921.912.56 – за ниско застрояване с площ 1,466 кв.м 

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


