
 
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 

 № 32/26.08.2022 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 07.09.2022 г. /сряда/ 

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 вх. № РД-01-08-134/22.08.2022 год. от Атанас Калчев – Кмет  на 

община Кричим, относно определяне на представител и упълномощаването му 

за изразяване на позицията на Община Кричим на насроченото за 13.09.2022 г. 

извънредно 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. Докладна записка вх. № РД-01-08-125/01.08.2022 год. от Атанас Калчев – Кмет  

на община Кричим, относно годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета 

на община Кричим към 31.12.2021 год. по прихода и разхода, по функции и 

дейности, сметките за средства от Европейския съюз и ИБС. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 

3. Предложение вх. № РД-01-08-126/01.08.2022 год. от Атанас Калчев – Кмет  на 

община Кричим, относно годишен отчет за състоянието на общинския дълг в 

община Кричим за 2021 година, съгласно чл. 9 от ЗОД. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 

4. Докладна записка вх. № РД-01-08-124/01.08.2022 год. от Атанас Калчев – Кмет  

на община Кричим, относно информация за текущото касово изпълнение на 

бюджета на община Кричим към 30.06.2022 г. по прихода и разхода, по 

функции и дейности и сметките за средства от Европейския съюз. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 

5. Предложение вх. № РД-01-08-135/22.08.2022 год. от Атанас Калчев – Кмет  на 

община Кричим, относно актуализация на  Приложение № 1 

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КРИЧИМ за 2022 г. към 

Решение № 215, взето с протокол № 29 от 14.04.2022 г. на Общински съвет при 

община Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 

6. Предложение вх. № РД-01-08-133/18.08.2022 год. от Атанас Калчев – Кмет  на 

община Кричим, относно даване на съгласие за прехвърляне на община 

Перущица 27/100 (двадесет и седем върху сто) идеални части от правото на 

собственост върху Сграда с кадастрален идентификатор 39921.301.2.1 (тридесет 
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и девет хиляди деветстотин двадесет и едно, точка, триста и едно, точка, две, 

точка, едно), със застроена площ: 65 кв. м. (шестдесет и пет квадратни метра), 

брой етажи 1 (един), брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с 

предназначение – административна, делова сграда, актувана с Акт за частна 

общинска собственост № 1311 от 12.08.2022г., вписан в Служба по вписванията 

гр. Пловдив с Вх. рег. №28112/15.08.2022г., акт № 170, том 80к, дело № 

9596/2022г. дв.вх. 27708, находяща се в ПИ 39921.301.2 (тридесет и девет хиляди 

деветстотин двадесет и едно, точка, триста и едно, точка, две) по КККР на гр. 

Кричим, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2009 г. на Изп. директор на 

АГКК, с адрес: гр. Кричим, общ. Кричим, м. „Сух дол“, както и 27/100 

(двадесет и седем върху сто) идеални части от правото на собственост върху 

изградените съоръжения и доставеното и монтирано стационарно оборудване в 

компостиращата инсталация, с изключение на изградената съпътстваща 

инфраструктура, и 27/100 (двадесет и седем върху сто) идеални части от 

доставеното мобилно оборудване и машини.  

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 

7. Предложение с вх. № РД-01-08-140/24.08.2022 год. от Атанас Калчев – Кмет на 

община Кричим, относно актуализация на бюджета на община Кричим за 2022 

г., приет с Решение № 215, взето с протокол № 29 от 14.04.2022 г. на Общински 

съвет при община Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 

8. Предложение вх. № РД-01-08-136/22.08.2022 год. от Атанас Калчев – Кмет  на 

община Кричим, относно Стратегия за управление на риска в община Кричим 

за периода 2022 – 2024 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 

9. 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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