
 
1 

 

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 
 

№ 28/04.05.2022 г. 
 

 На основание чл. 25, т. 1 във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, 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 редовно 
заседание Общински съвет при община Кричим, което ще се проведе на 10.05.2022 г. 
/вторник/ от 16:00 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. Предложение с вх. № РД-01-08-75/26.04.2022 г. от Атанас Калчев – Кмет на община 
Кричим, относно определяне на представител и упълномощаването му за 
изразяване на позицията на Община Кричим на насроченото за 12.05.2022 г. 
редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД 
Пловдив във връзка с чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите. 
       Докладва: Ат. Калчев – Кмет 

2. Предложение с вх. № РД-01-08-74/26.04.2022 г. от Атанас Калчев – Кмет на община 
Кричим, относно даване на съгласие за ползване на безлихвен заем от Централния 
бюджет за окончателно разплащане на дейностите извършени при реализиране на 
проект „Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), 
основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване 
на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община 
Кричим”,  Етап 1: „Основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи 
и благоустрояване на част I-ва от дворното пространство на СУ „П. Р. 
Славейков“, гр. Кричим, община Кричим”, финансиран с Административен 
договор  № BG06RDNP001-7.002-0017-С01/23.05.2019г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ с № BG06RDNP001-7.002 – Училище 
„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която 
включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината 
или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби 
на Закона за предучилищното и училищното образование”. 
       Докладва: Ат. Калчев – Кмет 

3. Предложение с вх. № РД-01-08-76/28.04.2022 г. от Атанас Калчев – Кмет на община 
Кричим, относно учредяване на безсрочно възмездно право на строеж за обект: 
„Гараж, в УПИ I-1939, кв. 2 по плана на гр. Кричим“, със застроена площ от 40.18 
кв. м и обект: „Плътна и ажурна ограда в УПИ I-1939, кв. 2 по плана на гр. 
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Кричим, със застроена площ от 2.17 кв.м. в имот с кадастрален идентификатор 
39921.504.672 по КККР на гр. Кричим, за изграждането горепосочените обекти. 
       Докладва: Ат. Калчев – Кмет 

4. Предложение с вх. № РД-01-08-77/28.04.2022 г. от Атанас Калчев – Кмет на община 
Кричим, относно отдаване под наем на земеделски земи - частна общинска 
собственост на община Кричим, находящи се в землището на град Кричим. 
       Докладва: Ат. Калчев – Кмет 

5. Отчет с вх. № РД-01-08-62/06.04.2022 г. от Атанас Калчев – Кмет на община 
Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни 
задължения за първото тримесечие на 2022 година.  
       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: /П/ заличено обстоятелство по 
чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 679/2016 

                                                                                                                      /А. Хаджиева/ 
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