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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  15.03.2018 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. № РД-01-08-69/08.03.2018 год. от Анка Хаджиева – 
Председател на Общински съвет при община Кричим, относно 
приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника 
за организацията и дейността на Общински съвет при община 
Кричим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация за мандат 2015 – 2019 година. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС 
2. Предложение с вх. № РД-01-08-67/07.03.2018 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно изменение на Решение № 234, 
взето с Протокол № 26 от 07.11.2017 год. на Общински съвет 
Кричим, в частта му по т. 1 и т. 2 относно даване на съгласие за 
осигуряване на първоначалните допустими разходи преди 
средствата да бъдат възстановени от УО на ОПОС и недопустимите 
разходи, необходими за реализирането на проектно предложение 
„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. 
осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника 
за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на 
територията на община Кричим.”, по процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.005 
„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци” по 
приоритетна Ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна 
среда 2014-2020 г.”. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
3. Предложение с вх. № РД-01-08-68/07.03.2018 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно определяне начина на възлагане 
експлоатацията на изградената компостираща инсталация след 
приключване на проект „Проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци, включително осигуряване на 
необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно 
събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на 
община Кричим” по приоритетна Ос 2 „Отпадъци” по Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020 г.” 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
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4. Предложение с вх. № РД-01-08-72/09.03.2018 год. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно именуване на имот – публична 
общинска собственост, с кадастрален идентификатор 39921.502.565 
по Кадастралната карта на гр. Кричим одобрена със Заповед № 18-13 
от 19.02.2009 год. на ИД на АГКК, гр. София, изменена със Заповед 
№ 18-4795 от 16.06.2016 г. на Изпълнителния директор на СГКК, гр. 
Пловдив. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
5. Предложение с вх. № РД-01-08-74/09.03.2018 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно актуализация на Програмата за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в 
община Кричим през 2018 г. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
6. Предложение с вх. РД-01-08-75/09.03.2018 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно актуализиране на „Програма за 
управление на отпадъците 2015-2020 г. на Община Кричим.” 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
7. Предложение с вх. № РД-01-08-76/09.03.2018 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно изменение и допълнение на т. 2 от 
Решение № 231, взето с Протокол № 26 от 07.11.2017 год. на 
Общински съвет – Кричим, относно дадено съгласие за участие в 
ново Регионално сдружение за управление на отпадъците и 
създаване на Регионална система за управление на отпадъците за 
общините Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски, Съединение, 
Кричим, Перущица, Раковски и Брезово. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
8. Предложение с вх. РД-01-08-73/09.03.2018 г. от Атанас Калчев – Кмет 

на община Кричим, относно даване на съгласие за изработване на 
Подробен устройствен план /ПУП/ за Парк за широко обществено 
ползване, предназначен за трайно задоволяване на обществените 
потребности от общинско значение, чрез изменение на действащия 
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на кв. 75 
по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 
902/09.02.1982 г. на Заместник-председателя на ИК на ОНС, гр. 
Пловдив, от който е образуван нов УПИ VІІ – 502.565 с НТП: „за 
озеленяване”, съвпадащ с имот с кадастрален идентификатор 
39921.502.565 по Кадастралната карта на гр. Кричим одобрена със 
Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009г. 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


