ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие
към ОбС /ПКБФЕППМР/

П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ
24.07.2017 год. /понеделник/ от 15.00 часа в зала № 22
на Община Кричим
ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД :
1. Предложение с вх. № РД-01-08-180/21.07.2017 г. от Атанас Калчев – Кмет на
Община Кричим, относно изменение и допълнение на Решение № 187, взето с
Протокол № 18 от 25.04.2017г., изменено с Решение № 198, взето с Протокол №
20 от 29.05.2017 год. на Общински съвет Кричим за поемане на дългосрочен
общински дълг с цел рефинансиране на съществуващ дълг поет с договор №
575/09.01.2014 година за осигуряване на финансов ресурс за собствен принос и
недопустими разходи по проект № DIR-51011116-9-43 „Доизграждане,
реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ град
Кричим” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-I010
по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от
Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на
европейската общност, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”.
2. Други.

РУМЕН ТОНОВ
Заместник-председател на Общински съвет – Кричим
За Председател, съгласно чл. 25, ал. 2,
във връзка с чл. 27 от ПОДОСНКВОА на ОбС-Кричим
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ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление, обществен ред и законност – нормативна уредба,
обществен ред, законност, търговия, селско и горско стопанство, екология, транспорт, жалби и предложения на граждани,
контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
/ПКМСОРЗ/

П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ

24.07.2017 год. /понеделник/ от 15.00 часа
в зала № 22 на Община Кричим
ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД :
1. Предложение с вх. № РД-01-08-180/21.07.2017 г. от Атанас Калчев – Кмет на
Община Кричим, относно изменение и допълнение на Решение № 187, взето с
Протокол № 18 от 25.04.2017г., изменено с Решение № 198, взето с Протокол №
20 от 29.05.2017 год. на Общински съвет Кричим за поемане на дългосрочен
общински дълг с цел рефинансиране на съществуващ дълг поет с договор №
575/09.01.2014 година за осигуряване на финансов ресурс за собствен принос и
недопустими разходи по проект № DIR-51011116-9-43 „Доизграждане,
реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ град
Кричим” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-I010
по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от
Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на
европейската общност, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”.
2. Други.

РУМЕН ТОНОВ
Заместник-председател на Общински съвет – Кричим
За Председател, съгласно чл. 25, ал. 2,
във връзка с чл. 27 от ПОДОСНКВОА на ОбС-Кричим
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ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура – здравеопазване,
социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки
дейности, спорт и туризъм към ОбС /ПКСДОК/

П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ
24.07.2017 год. /понеделник/ от 15.00 часа в зала № 22
на Община Кричим
ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД :
1. Предложение с вх. № РД-01-08-180/21.07.2017 г. от Атанас Калчев – Кмет на
Община Кричим, относно изменение и допълнение на Решение № 187, взето с
Протокол № 18 от 25.04.2017г., изменено с Решение № 198, взето с Протокол №
20 от 29.05.2017 год. на Общински съвет Кричим за поемане на дългосрочен
общински дълг с цел рефинансиране на съществуващ дълг поет с договор №
575/09.01.2014 година за осигуряване на финансов ресурс за собствен принос и
недопустими разходи по проект № DIR-51011116-9-43 „Доизграждане,
реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ град
Кричим” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-I010
по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от
Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на
европейската общност, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”.
2. Други.

РУМЕН ТОНОВ
Заместник-председател на Общински съвет – Кричим
За Председател, съгласно чл. 25, ал. 2,
във връзка с чл. 27 от ПОДОСНКВОА на ОбС-Кричим
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ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване,
строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност към ОбС
/ПКУТИБСЕПОСКД/

П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ
24.07.2017 год. /понеделник/ от 15.00 часа в зала № 22
на Община Кричим
ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД :
3. Предложение с вх. № РД-01-08-180/21.07.2017 г. от Атанас Калчев – Кмет на
Община Кричим, относно изменение и допълнение на Решение № 187, взето с
Протокол № 18 от 25.04.2017г., изменено с Решение № 198, взето с Протокол №
20 от 29.05.2017 год. на Общински съвет Кричим за поемане на дългосрочен
общински дълг с цел рефинансиране на съществуващ дълг поет с договор №
575/09.01.2014 година за осигуряване на финансов ресурс за собствен принос и
недопустими разходи по проект № DIR-51011116-9-43 „Доизграждане,
реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ град
Кричим” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-I010
по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от
Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на
европейската общност, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”.
4. Други
РУМЕН ТОНОВ
Заместник-председател на Общински съвет – Кричим
За Председател, съгласно чл. 25, ал. 2,
във връзка с чл. 27 от ПОДОСНКВОА на ОбС-Кричим
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