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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 и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам 
общинските съветници на редовно заседание на Общински съвет при Община 
Кричим на 21.12.2016 г. /сряда/  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-01-281/09.12.2016 год. от Атанас Стефанов 
Калчев – Кмет на община Кричим, относно одобряване на разходите 
за 2016 година и приемане на план-сметката за приходи и разходи за 
такса битови отпадъци на територията на община Кричим за 2017 
година. 

    Докладва: Ат. Калчев – Кмет  
2. Предложение с вх. № РД-01-276/08.12.2016 г. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно даване на съгласие да 
бъде прието безвъзмездно предоставеното от пълномощниците на 
Общото събрание на правоимащите лица по чл. 27, ал. 1 от ЗСПЗЗ 
неразпределено имущество на заличената организация по § 12 от 
ПЗР на ЗСПЗЗ за стопанисване, управление, поддържане и 
експлоатация. 

    Докладва: Ат. Калчев – Кмет  
3. Предложение с вх. № РД-01-278/08.12.2016 г. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно даване съгласие за 
преместване на съществуващ паметник от местно значение, находящ 
се на републикански път ІІІ-866 „Михалково-Кричим”, км 100+900, 
землище на община Кричим. 

    Докладва: Ат. Калчев – Кмет  
4. Предложение с вх. № РД-01-273/25.11.2016 год. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно одобряване проект за 
изменение на „Подробен устройствен план – План за регулация на 
кв. 75 по регулационен план на град Кричим, общ. Кричим, за 
образуване на нов УПИ – за озеленяване, съвпадащ с ПИ 
39921.502.565 по кадастралната карта на гр. Кричим и промяна на 
улична регулация между о.т. 146, 150 и 172, гр. Кричим, общ. 
Кричим, обл. Пловдив” . 

    Докладва: Ат. Калчев – Кмет  
5. Предложение с вх. № РД-01-282/09.12.2016 г. от инж. Нуржан Асанова 

Ристемова – Заместник-кмет на община Кричим, относно 
осигуряване на финансов ресурс за закупуване на строителни 
материали за подпомагане на семейството на Елишан Арнаудов, 
пострадало от пожар. 

    Докладва: инж. Н. Ристемова - Заместник-кмет  
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6. Предложение с вх. № РД-01-269/17.11.2016 г. от Атанас Стефанов 
Калчев – Кмет на община Кричим, относно информация за работата 
на общинска администрация относно получени жалби, сигнали и 
предложения на граждани, отправени до Община Кричим през 
периода от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г. 

    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 


