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

ПОКАНА
№ 5/18.02.2020 г.
На основание чл. 25, т. 1 във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 78, 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 на извънредно
заседание Общински съвет при община Кричим, което ще се проведе на 20.02.2020 г.
/четвъртък/ от 16.30 часа в зала № 21 на община Кричим при следния

П Р О Е К Т ЗА Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка с вх. № РД-01-08-42#1/12.02.2020 г. от Анка Хаджиева –
Председател на Общински съвет при община Кричим, относно Писмо с изх.
№ АК-01-33#6/10.02.2020 г. на Областния управител на област Пловдив,
относно връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите
изисквания на Решение № 35, взето с протокол № 5 от 04.02.2020 г. на
Общински съвет при община Кричим, в частта му по т. XVI, т. XVI.1, т.
XVI.2, т. XVI.3, т. XVI.4.
Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС
2. Предложение с вх. № РД-01-08-44/12.02.2020 год. от Атанас Калчев – Кмет
на община Кричим, относно Приемане на годишен план за паша,
определяне размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите за
общо и индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им.
Докладва: Ат. Калчев - Кмет
3. Предложение с вх. № РД-01-08-46/13.02.2020 год. от Атанас Калчев – Кмет
на община Кричим, относно Допускане изработване на проект за подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за
поземлен имот с идентификатор 39921.93.10, с площ 2701 кв. м., местност
„Адалъка” по кадастралната карта на гр. Кричим за неземеделски нужди и
подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на
електропровод 1 kV в землището на гр. Кричим за електрозахранване на
ПИ с идентификатор 39921.93.10 по КК на гр. Кричим.
Докладва: Ат. Калчев - Кмет
4. Предложение с вх. № РД-01-08-45/12.02.2020 год. от Атанас Калчев – Кмет
на община Кричим, относно Допускане функционирането на паралелки с
численост под определената в Приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование /обн. ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г./ до приключване
на учебната 2019/2020 г. в НУ „Васил Левски”, гр. Кричим.
Докладва: Ат. Калчев - Кмет
5.
Предложение с вх. № РД-01-08-53/18.02.2020 год. от Атанас Калчев – Кмет
на община Кричим, относно даване на съгласие за общинско
сътрудничество с Партньор при кандидатстване на Община Кричим по
процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура

- системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма
"Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност"
(ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2014-2021 г.
Докладва: Ат. Калчев - Кмет
6. Изказвания, питания, становища, жалби, молби и предложения на
граждани по обществено значими въпроси.
Съгласно чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на
Общински съвет е задължително.
Председател на ОбС:................................
/А. Хаджиева/

