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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 

 № 35/14.12.2022 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 19.12.2022 г. 

/понеделник/ 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. Предложение вх. № РД-01-08-202/09.12.2022 год. от Атанас Калчев – Кмет  на 

община Кричим, относно одобряване на разходите за 2022 година и приемане 

на план-сметката за приходи и разходи за такса битови отпадъци на 

територията на община Кричим за 2023 година. 

Докладва: Ат. Калчев – Кмет  

2. Предложение вх. № РД-01-08-201/08.12.2022 год. от Атанас Калчев – Кмет  на 

община Кричим, относно приемане на Краткосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община 

Кричим за периода 2022 – 2025 година. 

Докладва: Ат. Калчев – Кмет  

3. Предложение вх. № РД-01-08-203/09.12.2022 год. от Атанас Калчев – Кмет  на 

община Кричим, относно одобряване на изменение на Подробен устройствен 

план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/, за изменение на част от улична 

регулация между осови точки от о.т. 468 до о.т. 487 по регулационния план на 

гр. Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев – Кмет  

4. Предложение вх. № РД-01-08-206/14.12.2022 год. от Атанас Калчев – Кмет  на 

община Кричим, относно даване на съгласие за предвиждане на промяна на 

публична общинска собственост в частна общинска собственост за част от 

УПИ X-503.470 - за озеленяване, с площ 20 кв.м., съобразно приложената 

скица-предложение във връзка с проект за изменение на Подробен устройствен 

план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/, план за регулация на улици и на 

поземлени имоти за обекти на публична собственост в обхват:  част от ул. 

„Търговска“ – от  о.т. 177 на изток  до връзката с ул. „Райко Даскалов“, на 

югоизток ул. „Варна“ от о.т. 155 до о.т. 154 и улица по Регулационен план  от 

о.т. 154, през о.т. 153, о.т. 152 до о.т. 154 и прилежащите територии от кв. 70, кв. 

71 и кв. 71а по плана гр. Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев – Кмет  
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5. 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 679/201 
 

                                                                                    /А. Хаджиева/ 
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