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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. 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 25.07.2016 г. /понеделник/  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.  №  РД01172/07.07.2016  год  от  Анка  Самуилова 
Хаджиева – Председател на Общински  съвет при Община Кричим, 
относно  приемане  на  отчет  за  дейността  на  Общински  съвет  при 
Община Кричим за периода януари 2016 – юни 2016 година. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС 
2.  Предложение  с вх. № РД01178/15.07.2016  год.  от Атанас Стефанов 

Калчев  –  Кмет  на  Община  Кричим,  относно  допълнение  на 
Програмата  за  управление  и  разпореждане    с  имотите  –  общинска 
собственост в община Кричим през 2016 година. 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
3.  Предложение  с вх. № РД01181/15.07.2016  год.  от Атанас Стефанов 

Калчев  –  Кмет  на  Община  Кричим,  относно  преобразуване  чрез 
сливане на СОУ „П.Р.Славейков” и НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 
в СОУ „П.Р.Славейков”, гр. Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
4.  Предложение  с вх. № РД01182/15.07.2016  год.  от Атанас Стефанов 

Калчев  – Кмет  на Община Кричим,  относно  даване  на  съгласие  за 
ползване  на  част  от  натрупаните  средства  от  отчисленията  за 
обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 год. 
за  реда  и  начина  за  изчисляване  и  определяне  размера  на 
обезпеченията  и  отчисленията,  изисквани  при  депониране  на 
отпадъци,  за осигуряване на собствения принос на община Кричим 
за  съфинансиране  по  проект  „Проектиране  и  изграждане  на 
компостиращи  инсталации  за  разделно  събирани  зелени  и/или 
биоразградими  отпадъци,  включително  осигуряване  на 
необходимото  оборудване  и  на  съоръжения  и  техника  за  разделно 
събиране  на  зелени  и  биоразградими  отпадъци”,  процедура 
BG16M10P0022.001, приоритетна Ос 2  „Отпадъци” на ОПОС 2014 
2020 г.” 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
5.  Предложение  с вх. № РД01177/15.07.2016  год.  от Атанас Стефанов 

Калчев  –  Кмет  на  Община  Кричим,  относно  Промяна  на 
собствеността  от  частна  в  публична  общинска  собственост  на 
поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.301.2  по 
Кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД18
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13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София 
и изменена със Заповед № 188288 от 04.06.2014 г. на Началника на 
СГКК – гр. Пловдив. 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
6.  Предложение  с вх. № РД01179/15.07.2016  год.  от Атанас Стефанов 

Калчев  –  Кмет  на  Община  Кричим,  относно  Разрешаване 
изработването  на  Подробен  устройствен  план  /ПУП/  –  План  за 
застрояване  /ПЗ/  на  обект:  „Базова  станция №  3174”,  в  обхват  на 
имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.30.978,  гр.  Кричим,  общ. 
Кричим, обл. Пловдив. 

Докладва: Ат. Калчев – Кмет 
7.  Отчет с вх. № РД01174/12.07.2016 г. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет  на  община  Кричим,  относно  командировки  на  Кмета  при 
изпълнение на служебни задължения за второто тримесечие на 2016 
година. 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
8.  Предложение  с вх. № РДІ01185/18.07.2016  год.  от Атанас Стефанов 

Калчев  –  Кмет  на  община  Кричим,  относно  даване  разрешение 
изработване на проект за ПУППП на трасе на ел. кабел СН 50 kV до 
нов трафопост тип МТТ в ПИ № 39921.301.2 по КК на гр. Кричим, 
одобрена  със  Заповед № РД1813/19.02.2009  г.  на ИД на АГКК,  гр. 
София, трайно предназначение на територията: земеделска и начин 
на  трайно  ползване:  нива,  площ:  7 517  кв.  м,  преминаващ  през 
имоти №№ 39921.4.830,  39921.4.833,  39921.4.837  и  39921.4.900  по КК 
на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД1813/19.02.2009 г. на ИД 
на АГКК, гр. София, и даване разрешение изработване на проект за 
ПУППП на експлоатационен път и пътна връзка на ПИ 39921.301.2 
по КК на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД1813/19.02.2009 г. 
на ИД на АГКК, гр. София, трайно предназначение на територията: 
земеделска  и  начин  на  трайно  ползване:  нива,  площ:  7 517  кв.  м, 
преминаващ през имоти №№ 39921.4.833 и 39921.4.900 по КК на гр. 
Кричим,  одобрена  със  Заповед  №  РД1813/19.02.2009  г.  на  ИД  на 
АГКК, гр. София. 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
9.  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
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