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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 

 № 31/14.07.2022 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 19.07.2022 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 вх. № РД-01-08-110/05.07.2022 год. от Анка Хаджиева – 

Председател на Общински съвет при община Кричим, относно приемане на 

отчет за дейността на Общински съвет при община Кричим и неговите 

комисии за периода януари 2022 – юни 2022 година. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС 

2. Предложение с вх. № РД-01-08-116/11.07.2022 год. от Атанас Калчев – Кмет на 

община Кричим, относно приемане на Отчет за изпълнение решенията на 

Общински съвет при община Кричим от общинска администрация за периода 

от 01.01.2022 год. до 30.06.2022 год. 

     Докладва: Ат. Калчев - Кмет 

3. Предложение с вх. № РД-01-08-113/08.07.2022 год. от Атанас Калчев – Кмет на 

община Кричим, относно приемане на „План за интегрирано развитие на 

община Кричим за периода 2021-2027 г.” (ПИРО). 

     Докладва: Ат. Калчев - Кмет 

4. Предложение с вх. № РД-01-08-103/27.06.2022 год. от Атанас Калчев – Кмет на 

община Кричим, относно даване на съгласие за подписване на Договор за 

възлагане на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по експлоатация на 

компостиращата инсталация и извършване на дейности за преработка на 

отпадъци на основание Решение на ЕК 2012/21/ЕС, на "Компост 2022" ООД и 

одобряване на Анализ за услугата от общ икономически интерес (УОИИ) на 

"Компост 2022" ООД, в това число определяне на нейните параметри, 

параметрите на компенсацията и механизмът за избягване на 

свръхкомпенсация за предоставяната от "Компост 2022" ООД услуга от общ 

икономически интерес, при спазване на законодателството за държавните 

помощи в областта на УОИИ.  

     Докладва: Ат. Калчев - Кмет 

5. Предложение с вх. № РД-01-08-108/05.07.2022 год. от Атанас Калчев – Кмет на 

община Кричим, относно актуализиране състава на Общинската комисия за 

обществен ред и сигурност и изменение на Решение № 63, взето с Протокол № 

9 от 02.06.2020 год. на Общински съвет при община Кричим. 

     Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
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6. Предложение с вх. № РД-01-08-114/08.07.2022 год. от Атанас Калчев – Кмет на 

община Кричим, относно актуализация на Програмата за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2022 

година. 

     Докладва: Ат. Калчев - Кмет 

7. Предложение с вх. № РД-01-08-115/08.07.2022 год. от Атанас Калчев – Кмет на 

община Кричим, относно даване на съгласие за придобиване чрез дарение на 

недвижим имот, представляващ: поземлен имот с идентификатор 

39921.504.1408 по КККР на гр. Кричим, с площ от 62 кв.м., начин на трайно 

ползване: за второстепенна улица, трайно предназначение на територията: 

урбанизирана. 

     Докладва: Ат. Калчев - Кмет 

8. Отчет с вх. № РД-01-08-112/08.07.2022 год. от Атанас Калчев – Кмет на община 

Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни 

задължения за второто тримесечие на 2022 година. 

     Докладва: Ат. Калчев - Кмет 

9. Предложение с вх. № РД-01-08-118/13.07.2022 год. от Атанас Калчев – Кмет на 

община Кричим, относно даване на съгласие за разходването на част от 

натрупаните средства за отчисления на община Кричим по реда на Наредба № 

7 от 2013 год. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.  

     Докладва: Ат. Калчев - Кмет 

10. Предложение с вх. № РД-01-08-119/13.07.2022 год. от Атанас Калчев – Кмет на 

община Кричим, относно даване на съгласие за разходването на отчисленията 

на община Кричим за 2022 година по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО 

чрез вътрешни компенсирани промени, без промяна на начина и размера на 

такса битови отпадъци. 

     Докладва: Ат. Калчев - Кмет 

11. 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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