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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, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, 
свиквам общинските съветници на извънредно заседание на Общински съвет 
при Община Кричим на 04.07.2017 г. /вторник/  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-01-08-164/26.06.2017 год. от Атанас 
Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно даване на 
съгласие за продължаване срока на Договор № РД 16-00-
167/03.10.2014 г., сключен между община Брацигово и община 
Кричим за предоставяне на безвъзмездно право на управление и 
ползване върху недвижими имоти – общинска собственост, 
находящи се в землището на с. Козарско, община Брацигово, до 
приключване реализацията на дейностите по закриване на 
депо/сметище за отпадъци, находящо се върху терените и тяхната 
цялостна рекултивация, включени в инвестиционен проект: 
„Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови 
отпадъци на община Кричим”. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
2. Предложение с вх. № РД-01-08-163/26.06.2017 год. от Атанас 

Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно изменение на 
Решение № 207, взето с Протокол № 29 от 25.05.2010 г. на Общински 
съвет при община Кричим, относно предоставяне на имоти – 
публична общинска собственост за безвъзмездно ползване и 
управление на юридически лица на бюджетна издръжка. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
3. Предложение с вх. № РД-01-08-161/26.06.2017 год. от Атанас 

Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на 
Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, 
спорта и социалния туризъм на територията на община Кричим за 
периода 2017-2021 година 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
4. Предложение с вх. № РД-01-08-162/26.06.2017 год. от Атанас 

Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно информация 
за Противопожарната охрана на територията на община Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
5. Предложение с вх. № РД-01-08-160/23.06.2017 год. от Атанас 

Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане 
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Отчет за дейността на Общински младежки дом – град Кричим за 
учебната 2016/2017 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
6. 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 


